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การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางานส าหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้ใช้จัดหางานสรา้ง รายไดใ้ห้กับตนเองและครอบครวั รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้
แสดงศักยภาพในส่ิงที่ตนเองถนัดไดอ้ย่างเต็มที่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะหแ์อปพลิเคชัน
ธุรกิจจัดหางานที่มีอยู่ใน  Play Store 2) ศึกษาความต้องการแอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางานส าหรับ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางานส าหรบัผู้สูงอายุ โดยกลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจัยครัง้นี  ้คือ ผู้สงูอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50-65 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน 
โดยผลการวิจัยพบว่าแอปพลิเคชันธุรกิจจัดหางานที่มีอยู่ใน  Play Store นั้นส่วนมากจะใช้ลักษณะของปุ่ มหรือ
กรอบข้อความที่มีรูปร่างส่ีเหล่ียมกรอบมน  ใช้ที่ว่างแบบสมมาตร การใช้สีแอปพลิเคชันส่วนมากจะใช้สี
แบบ 2 ชุดสี คือ คู่สีตรงกันข้าม ซึ่งเป็นสีที่เห็นไดอ้ย่างชดัเจน และใชต้ัวอักษรที่มีหัวและเน้นดว้ยตวัหนา ผู้วิจัย
ไดน้ าผลการศึกษาแอปพลิเคชันธุรกิจจดัหางานที่มีอยู่ใน Play Store มาออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชันตน้แบบ
ธุรกิจจัดหางานส าหรบัผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้สูงอายุประเมิน โดยผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ พบว่า 1) ปรับขนาด
ของตัวอักษรที่ใช้ในแอปพลิเคชันให้มีขนาดใหญ่ขึน้  และใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ซึ่งเป็นตัวอักษรที่มีหัว
ท าใหผู้สู้งอายุอ่านไดง้่าย ชัดเจน 2) ปรบัการออกแบบกราฟิกบนหนา้จอใหม้ีความสมดุลและขนาดใหญ่มากขึน้ 
เพื่อความสวยงามและง่ายต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ  3) ปรับการปราฏของกล่องข้อความให้สามารถเลือก
ขอ้ความที่ตอ้งการไดแ้ทนการพิมพข์อ้ความ และ 4) ปรับการใช้ค าใหผู้้สูงอายุเขา้ใจไดง้่ายขึน้ โดยเลือกใชค้ าที่
ไม่เป็นทางการเพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายและเป็นมิตรมากขึน้ 
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The research and development of a prototype application for business employment 

among elderly people in Bangkok aims to help them generate income for themselves and their 
families, as well as opportunities to demonstrate their potential by doing what they are good at. The 
objectives of this research are as follows: (1) to study and analyze recruitment business applications 
in the Play Store; (2) to study needs of prototype recruitment business applications for elderly people 
in Bangkok; and (3) to develop a prototype recruitment business application using a sampling group 
of 100 elderly people, aged between 50-65, and living in Bangkok. The research found that the 
majority of recruitment business applications in the Play Store used buttons or text boxes with a 
rounded rectangle, symmetrical spaces, two colors, opposite colors, clear colors and bold and thick 
fonts. The results of the research were to design prototype recruitment business applications for 
elderly people in Bangkok and examined by experts and elderly people for further assessment. The 
results of the satisfaction assessment among the experts and elderly people were as follows: (1) 
enlarge the fonts used to make the application bigger and use TH Sarabun PSK font, which has 
heads in the alphabet for easy reading; (2) the design of a screen graphic that is well-balanced and 
bigger for aesthetic and ease of use among elderly people; (3) the adjustment of the message box to 
have an option enabling automatic messages without typing a message first; and (4) the use of 
words that are easier to understand for elderly people: less formal and more casual words. 

 
Keyword : Prototype application, Business employment, Elderly people 
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ผศ .ดร. ประมา ศาสตระรุจิ  ที่ ได้ให้ในค าแนะน า  ตรวจแก้ไข  ให้ข้อเสนอแนะ  และติดตาม
ความกา้วหนา้ในการด าเนินการวิจยัใหก้บัผูวิ้จยัจนประสบความส าเร็จในการวิจยั และพฒันาในครัง้
นี ้

ผูวิ้จยัขอขอบพระคณุผูเ้ชี่ยวชาญที่ไดส้ละเวลามาประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
ตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุ และขอขอบพระคณุกลุ่มตวัอย่าง และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกท่านที่ได้
ใหข้อ้มลู และประสานงานการเก็บขอ้มลูการวิจยัจนเกิดความส าเร็จลลุ่วงดว้ยดี 

ผูวิ้จัยขอกราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนผูวิ้จัยมาโดย
ตลอดมา ผูวิ้จัยรูส้ึกซาบซึง้ในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง  จึงกราบ
ขอบพระคณุ และขอบคณุไวใ้นโอกาสนี ้
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ท่ีมาและความส าคัญ 

หลายประเทศทั่วโลกก าลงัเผชิญกับการเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ โดยองคก์ารสหประชาชาติ
ไดก้ล่าวว่า การเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุของแต่ละประเทศนัน้จะมีการวดัจากสดัส่วนของประชากรที่มี
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึน้ไป ที่อาศัยอยู่ในประเทศหรือสังคมนั้น บางประเทศที่ก้าวเขา้สู่สังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์และมีการคาดการณ์ว่าประเทศนั้น ๆ ก าลังจะเขา้สู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด      
โดยสังคมผู้สูงอายุสามารถแบ่งออกได้เป็น 1) สังคมผู้สูงอายุ  2) สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์        
3) สงัคมสงูอายุระดบัสดุยอด โดยองคก์ารสหประชาชาติไดม้ีการประเมินเกี่ยวกบัสถานการณข์อง
ผูส้งูอายุไวว่้าภายในปี พ.ศ. 2544-2643 จะเป็นศตวรรษของผูส้งูอายุ โดยแต่ละประเทศนั้นจะเขา้
สู่สงัคมผูส้งูอายุไดจ้ะมีความแตกต่างกนัไปตามสภาพ แวดลอ้มของแต่ละประเทศ เช่น การพฒันา
ทางดา้นการแพทย ์ การโภชนาอาหาร ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบันประเทศในฝ่ังยุโรปนั้นได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันมากขึน้ ส่วนประเทศใน     
แถบเอเชียก็เริ่มมีการกา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้ประเทศสิงคโปร ์และประเทศ
ญ่ีปุ่ น โดยรวมถึงประเทศไทย โดยประเทศสิงคโปรน์ั้นมีสัดส่วนของผู้สูงอายุใกล้เคียงกับของ
ประเทศไทย  แมป้ระเทศสิงคโปรจ์ะเตรียมแผนรบัมือกบัปัญหาสังคมผูสู้งอายุแต่ยงัคงพบปัญหา
การที่คนในประเทศมีบุตรนอ้ยลง และผูสู้งอายุตอ้งอยู่ตามล าพงัมากขึน้ ส่วนในประเทศเกาหลีใต้
ที่ไดเ้ขา้สู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ แต่ยังคงไม่มีแผนการรองรบัที่ดี และผูส้งูอายุจ านวนมากใน
ประเทศเกาหลีใต้นั้นยังคงมีฐานะยากจน ส่วนในประเทศญ่ีปุ่ นถือเป็นประเทศที่มีสัดส่วน
ประชากรของผูสู้งอายุมากที่สุดในโลก ซึ่งพบว่ามีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึน้ไป ซึ่งถือเป็น
ประเทศที่เขา้สู่การเป็น “สงัคมสงูอายุระดบัสดุยอด” ก่อนประเทศอ่ืนในแถบเอเชีย (กิตติพงศ ์สนธิ
สมัพนัธ,์ 2560; กระทรวงกิจการภายในของญ่ีปุ่ น ,2560) 

ส าหรบัประเทศไทยที่ก าลังจะเปลี่ยนผ่านจากสังคมผูสู้งอายุไปสู่สังคมผูสู้งอายุอย่าง 
สมบูรณ ์ในปัจจุบนัประเทศไทยมีประชากรทีม่ีอายุ 65 ปีขึน้ไป มีมากถึงรอ้ยละ 10 ซึ่งประเทศผูน้  า
เอเชียทั้งสามประเทศข้างตน้ได้มีนโยบายรบัมือการเตรียมความพรอ้มเพื่อเขา้สู่สังคมผู้สูงอายุ
มาแลว้ดงัต่อไปนี ้  

1. การขยายอายุเกษียณ หลายประเทศไดม้ีการใชน้โยบายการขยายอายุเกษียณ
เพื่อแกไ้ขปัญหาสงัคมผูส้งูอายุ แต่ก็ยงัคงไม่สามารถแกไ้ขไดอ้ย่างถาวร 



  2 

2. การสนับสนุนให้บริษัทจา้งงานผูสู้งอายุ จากจ านวนประชากรของผู้สูงอายุที่ได้
เพิ่มมากขึน้ท าใหห้ลายประเทศไดม้ีการสนับสนุนการจา้งงานผูสู้งอายุมากขึน้พรอ้มทัง้สนับสนุน 
การสรา้งสภาพแวดลอ้มในที่ท างานใหเ้อือ้ต่อผูส้งูอายุ 

3. การเพิ่มทกัษะการเรียนรูแ้ละการจัดหางานใหเ้หมาะสมกบัแรงงาน เพื่อช่วยเพิ่ม
ขีดความสารถในการประกอบอาชีพและหารายได ้นอกจากนีก้ารยกระดบัผลิตภาพของแรงงานใน
ระยะยาว หลายประเทศได้มีการศึกษาแบบในระบบและนอกระบบตลอดชีวิต ท าใหผู้สู้งอายุมี
ทกัษะที่เพิ่มมากขึน้และสามารถท างานตามที่ตนเองถนดั 

4. การยกระดบัคณุภาพชีวิตตอ้งมีการวางแผนตัง้แต่เนิ่น ๆ ทางรฐับาลจะเขา้มาช่วย
จัดสรรระบบโครงสรา้งพืน้ฐานที่เหมาะสมแก่ผู ้สูงอายุ โดยมีการจัดสรรรายรบั -รายจ่ายอย่าง
สมดุล โดยเฉพาะรายรบัหลังวัยเกษียณโดยผ่านการจัดตั้งกองทุนส ารองเลีย้งชีพ นอกจากนี ้
เอกชนเองก็ยงัตอ้งมีส่วนช่วยในการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อรองรบัสงัคมผูส้งูวยัใหม้ากขึน้ 

5. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไดป้ระสานงานทั้งภาครฐับาลและเอกชน
หลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีนโยบายแหง่ชาติเพื่อรองรบัสงัคมผูส้งูวยั มีผูร้บัผิดชอบในการขบัเคลื่อน
นโยบายต่าง ๆ ที่มีทิศทางสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนัระหว่างกระทรวง ซึ่งจะมีผลต่อเนื่อง
ไปยงัภาระการคลงัในการดแูลรกัษาพยาบาลและสวสัดิการ (นโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2560) 

จากข้อมูลข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพรอ้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ  
ประเทศผูน้  าทั้งสามประเทศ ไดแ้ก่ เกาหลีใต้ สิงคโปร ์และญ่ีปุ่ น โดยสามประเทศขา้งตน้จะเนน้
การสนับสนุนการจา้งงานผู้สูงอายุ และการเพิ่มทักษะใหก้ับผูสู้งอายุ เพื่อรองรบักับการพัฒนา 
ดา้นสงัคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยปัจจุบนัประเทศไทยเองกม็ีการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่
สงัคมผูส้งูอายุเช่นกนั โดยไดม้ีการออกแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้นคือ
ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรก์าร
เสริมสรา้งและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย ์การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรไทยที่จะเขา้สู่สงัคม
สงูวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิน้สุดแผน สัดส่วนผูสู้งอายุจะเพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกันจ านวนประชากร
แรงงานก็ไดล้ดลงอย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2558 ส่งผลท าใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก
ปัญหาดา้นคุณภาพของแรงงาน และความล่าชา้ของการพฒันาเทคโนโลยีและการบริหารจดัการ 
จึงท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในแข่งขนัและการเจริญเติบโตของ
ประเทศ รวมถึงการเพิ่มรายไดแ้ละยกระดบัการเป็นอยู่ของประชาชนใหด้ียิ่งขึน้ 
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เมื่อพิจารณาคุณภาพของประชาชน พบว่าในแต่ละช่วงวัยยังคงมีปัญหาจึงท าใหส้่งผล
กระทบอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการพฒันา ดงันี ้

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยโดยการส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งภายนอกและ
ภายในหอ้งเรียน โดยการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม 

2. พฒันาศกัยภาพประชาชนใหม้ีทกัษะต่าง ๆ เพื่อใหด้  ารงชีวิตไดอ้ย่างมีคณุภาพ 
3. ยกระดบัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตใหอ้ย่างมีคณุภาพ 
4. ลดปัจจยัที่ท าใหเ้กิดความเสี่ยงดา้นสขุภาพและตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อสขุภาพ 
5. ท าใหก้ารบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครฐัและปรบัระบบการเงิน การคลังดา้น

สขุภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
6. พฒันาระบบการดแูลและสรา้งสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมกบัสงัคมสงูวยั 
7. ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12) 
จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะเห็นไดว่้าประเทศไทยก็เริ่มมี

การรบัมือกบัการก้าวเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัผูสู้งอายุ เขา้มาเพื่อรองรบั
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและความล่าชา้ในการพฒันารวมถึงปัญหาการบริหาร 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้กล่าวถึ ง 
สถานการณ์แรงงานไทยในปัจจุบนั พบว่า สถานการณต์ลาดแรงงานไทยก าลงัเผชิญกบั ขอ้จ ากัด
ในหลายๆ ดา้น ประชากรแรงงานไทยในปัจจุบนัมีจ านวนประมาณ 38 ลา้นคน ลดลงจากปี 2553 
ที่มีถึง 38.64 ลา้นคน นอกจากนีย้ังคาดการณ์ว่าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ประชากรในไทยจะเพิ่มขึน้จาก 65.5 ลา้นคน เป็น 66.1 ลา้นคน โดยที่สัดส่วนของ
ผูสู้งอายุนั้นจะเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 17.1 เป็น 19.8 โดยสัดส่วนของแรงงานจะลดลงจากรอ้ยละ 
65.3 เหลือ รอ้ยละ 64.1 สงัคมผูสู้งอายุมากขึน้ ส่งผลใหแ้รงงานไทยที่มีช่วงอายุ 20 -24 ปีลดลง 
ท าใหร้ฐับาลต้องมีการออกมารองรบัตลาดแรงงานของผู้สูงอายุมากขึน้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยใหด้ีต่อไป 

อย่างไรก็ตามสงัคมที่มีผูส้งูอายุเป็นจ านวนมากขึน้จะส่งผลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
เพราะมีก าลังแรงงานที่ส  าคัญลดลง ท าใหค้นวัยท างานตอ้งมีภาระการเลีย้งดูผูสู้งอายุมากขึน้ 
เนื่องจากผูสู้งอายุไม่มีรายได ้จึงจ าเป็นที่ตอ้งใชจ้่ายจากเงินออมของตนเอง การที่ประเทศไทยเขา้
สู่สังคมผูสู้งอายุประกอบกับการขาดแคลนแรงงาน ความต้องการจ้างแรงงานผู้สูงอายุจึงเป็น
เหตุผลหลกัที่รฐัไดม้ีการสนบัสนุนใหม้ีการจา้งงานผูส้งูอายุ เมื่อพิจารณาถึงความรูค้วามสามารถ 
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ประสบการณ์ในการท างานของผูสู้งอายุที่สะสมมาเป็นเวลานานการจา้งงานผูสู้งอายุจึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะยังช่วยใหเ้ป็นแรงงานที่ส  าคัญส าหรบัสังคมไทย กล่าวคือผูสู้งอายุที่มีงานท ามี
รายได้มีคุณภาพชีวิตเหมาะสม สถานประกอบการต่าง ๆ จึงได้น าความรูค้วามสามารถของ
ผูสู้งอายุนั้น ๆ มาใช้คงความได้เปรียบในการแข่งขัน มีการถ่ายทอดความรูใ้นตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) ไปยังรุ่นต่อไป รฐับาลเองก็ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อกิจการต่าง ๆ ไดม้ากขึน้โดยไม่
ตอ้งรบัภาระในการสนบัสนุนผูส้งูอายุมากเกินไป (พรรตัน ์แสดงหาญ, 2558)  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2561) พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผูสู้งอายุทั้งหมด 11.35 
ลา้นคน โดยมีผูสู้งอายุที่ยงัคงท างานอยู่ 4.06 ลา้นคน แบ่งเป็นชาย 2.36 ลา้นคน และหญิง 1.70 
ลา้นคน ท าใหเ้ห็นไดว่้าผูส้งูอายุนัน้ยงัคงมีความตอ้งการที่จะท างาน โดยผูช้ายจะมีความตอ้งการ
ท างานมากกว่าผูห้ญิง โดยผูส้งูอายุที่มีอายุ 60 ปีขึน้ไปนัน้ยงัคงมีความตอ้งการที่จะท างานอยู่เป็น
จ านวนมากทัง้เพศหญิงและเพศชาย 

จากผลการส ารวจจากศนูยส์  ารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์(นิดา้) เรื่องการเตรียมความพรอ้มประชากรเขา้สู่สงัคมวยัผูสู้งอายุอย่างมีคณุภาพ พบว่า
คนทั่วไปใหค้วามส าคัญในการเตรียมตัวเมื่อเขา้สู่วยัสูงอายุมากที่สุด ในเรื่องสุขภาพ การส่งเสริม
อาชีพ และการออม ตามล าดบั นอกจากนีค้วามประสงคใ์นการท างานเมื่ออยู่ในวยัผูส้งูอายุกรณีผู ้
จา้งงานเปิดโอกาสใหเ้ขา้ท างาน ผลที่ไดอ้อกมา เท่ากับ รอ้ยละ 81.77 โดยมีความประสงคท์ี่จะ
ท างาน และอีกรอ้ยละ 18.23 ไม่ตอ้งการที่จะท างานอีก ผลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ (2561) 
พบว่าอาชีพของผูส้งูอายุส่วนใหญ่ รอ้ยละ 56.5 เป็นผูป้ฏิบตัิงานที่มีฝีมือดา้นเกษตรฯ ท าใหเ้ห็นได้
ว่าผูสู้งอายุในประเทศไทยยงัคงมีความสามารถในการท างานและยังมีความตอ้งการท างานต่อไป
เมื่อเขา้สู่วยัสงูอายุ  

ส าหรับประเทศไทยเองรฐับาลก็ได้มีการจัดตั้งศูนยบ์ริการจัดหางานส าหรบัผู ้สูงอายุ    
เพื่อส่งเสริมใหม้ีการจา้งงานผูส้งูอายุและสรา้งรายไดเ้พิ่มขึน้ ซึ่งรฐับาลไดม้ีการยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่จา้งผูสู้งอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึน้ไป และมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท 
อย่างไรก็ตาม แรงงานสงูอายุกลุ่มนีม้ีเพียง 300,000 คนของผูสู้งอายุทั้งประเทศ นโยบายนีจ้ึงเป็น
เพียงการช่วยเหลือแรงงานเฉพาะกลุ่มผู ้ที่มีรายได้น้อย ได้เกิดการสนับสนุนให้น าทักษะของ
ผูส้งูอายุและประสบการณต์่าง ๆ ของผูส้งูอายุมาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ (กิตติพงศ ์สนธิสมัพนัธ.์  
2560) จึงท าใหผู้ส้งูอายุที่มีความรูค้วามสามารถไม่ไดแ้สดงศกัยภาพของตนไดอ้ย่างเต็มที่  

ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ งในชี วิตประจ าวันมากขึ ้น โดยเฉพาะ               
“สังคมออนไลน์” ซึ่งต่างจากในอดีตที่ผู ้สูงอายุไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก แต่ในปัจจุบัน มี
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ผูส้งูอายุจ านวนมาก ที่หนัมาสนใจมากขึน้ เพราะท าใหผู้ส้งูอายุไดต้ิดตอ่สื่อสารกนัแบบเห็นหนา้ได้
และยงัสามารถใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ผูสู้งอายุไดใ้หค้วามสนใจเพื่อที่จะเรียนรูต้ามลกูหลานและหัน
มาใช้สมารท์โฟนหรือแท็บเล็ตกันมากขึน้ โดยผลสถิติจาก  StatCounter ไดร้วบรวมการเขา้ชม
เว็บไซตก์ว่า 2 ลา้นเว็บไซตท์ั่วโลก พบว่าส่วนแบ่งของตลาดระหว่างระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
และระบบปฏิบตัิการ iOS นัน้ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาระบบปฏิบตัิการแอนดรอยดม์ี
ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 76.99% โดยที่ระบบปฏิบตัิการ iOS นัน้มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 18.91% เท่านั้น 
ท าใหเ้ห็นว่ายอดการใชง้านระบบปฏิบตัิการแอนดรอยดน์ัน้เป็นที่นิยมมากว่าระบบปฏิบตัิการ iOS 
เพราะ ส่ิงที่เห็นไดช้ดันัน้คือเรื่องของราคา ราคาสมารท์โฟนหรือแท็บเล็ตนัน้เริ่มตน้ราคาที่ต  ่ากว่า
มาก และยังสามารถหาซือ้ไดง้่ายมากกว่าระบบปฏิบตัิการ iOS นอกจากนีร้ะบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดน์ัน้เป็นระบบเปิด ที่สามารถใหผู้ผ้ลิตรายใดเอาไปใชก้ไ็ด ้ท าใหม้ีความหลากหลายของยี่หอ้ 
เช่น ซมัซุง แอลจี โซนี่ ก็ใชร้ะบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์นอกจากการใชส้มารท์โฟนหรือแท็บเล็ตก็
ยงัช่วยในการฝึกในการใชค้วามคิดและเป็นตวัการกระตุน้สมองเพื่อใหไ้ดใ้ชค้วามคิดความสามารถ
ในการท ากิจกรรมบนสมารท์โฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งเป็นการชะลอการเกิดปัญหาของโรคอัลไซเมอร์
ทางออ้มเพราะตอ้งใชส้มองในการใชง้าน (ชลธาร กาญจนโยธิน, 2559) 

จากข้างต้นที่กล่าวมาผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของการท างานของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่ม 
รายไดแ้ละส่งเสริมผูส้งูอายุใหม้ีรายไดแ้ละมีงานท ามากขึน้ ประกอบกบัในปัจจุบนัที่เทคโนโลยีได้
เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวนัของผูสู้งอายุมากยิ่งขึน้ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความมุ่งมั่นที่จะวิจัย
และพฒันาแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจัดหางานส าหรบัผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือก
การใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เนื่องจากข้างต้นที่กล่าวมานั้นท าให้เห็นได้ว่ามีผู ้ใช้
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยดม์ากกว่าระบบปฏิบตัิการ iOS เนื่องจากในเรื่องของราคาที่มีราคาที่ต  ่า
กว่า นอกจากนีแ้อปพลิเคชนัธุรกิจจดัหางานในปัจจุบนันัน้มีมากมาย แต่ก็ยงัไม่มีแอปพลิเคชนัใด
ที่รองรบัการใช้งานส าหรบัผู ้สูงอายุโดยตรงที่มีการออกแบบและการใชง้านที่ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูสู้งอายุอย่างแทจ้ริง และเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยใหผู้ส้งูอายุไดแ้สดงศกัยภาพ
ของตนไดอ้ย่างเต็มที่และไดท้ าในสิ่งที่ตนเองถนัด นอกจากนีย้ังเป็นการท าใหผู้สู้งอายุไดใ้ชเ้วลา
ว่างใหเ้กิดประโยชนแ์ละมีรายไดท้ี่เกิดจากศกัยภาพของตนเอง ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจและเห็น
คณุค่าของตนเองมากขึน้ 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหแ์อปพลิเคชนัธุรกิจจดัหางานที่มีอยู่ใน Play Store 
2. ศึกษาความตอ้งการแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุ 
3. พฒันาแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุ 

 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

1. ขอบเขตดา้นเนือ้หา 
1.1 แอปพลิเคชนัธุรกิจจดัหางานที่ติด 5 อนัดบัแรกใน Play Store 
1.2 ศึกษาความตอ้งการในการท างานของผูส้งูอายุ 
1.3 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยคือผู ้สูงอายุ  ช่วงอายุ 50-65 ปี ไม่จ ากัด

เพศ การศึกษา และอาชีพ อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ขอบเขตดา้นรูปแบบการน าเสนอ 

2.1 พฒันาแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุ 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

วยัสงูอายุ หมายถึง ผูส้งูอายุหรือบุคคลที่มีอายุตัง้แต่ 50 - 65 ปี ในเขตกรุงเทพฯ ที่มีงาน
ท าและไม่มีงานท า มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์สมารท์โฟนในการติดต่อสื่อสารหรือ
สงัคมออนไลน ์

แอปพลิเคชัน คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาส าหรบัโทรศพัทม์ือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์
เคลื่อนที่ ในแต่ละอปุกรณจ์ะมีผูพ้ฒันาขึน้มาเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการใชง้านในอปุกรณน์ัน้ ๆ 
 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

1. ไดผ้ลวิเคราะหแ์อปพลิเคชนัธุรกิจจดัหางานที่มีอยู่ใน Play Store 
2. ไดท้ราบถึงความตอ้งการแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุ 
3. เกิดการวิจยัและพฒันาแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุ 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผูส้รา้งสรรคไ์ดท้ าการศึกษาหลักสูตร เอกสาร ต ารา หนังสือ และงาน 

วิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัหวัขอ้ “การวิจยัและพฒันาแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร”  ในดา้นต่าง ๆ ดงันี ้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวขอ้งกบัผูส้งูอายุ 
1.1 ความหมายของผูส้งูอายุ 
1.2 ทฤษฎีการเรียนรูผู้ใ้หญ ่
1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัการเตรยีมความพรอ้มเมื่อเขา้สู่วยัผูส้งูอายุ 
1.4 ความตอ้งการเรียนรูข้องผูส้งูอายุ 
1.5 การเรียนรูส้ื่อเทคโนโลยีของผูส้งูอายุ 

2. แนวคดิและทฤษฎีการออกแบบ 
2.1 การออกแบบบนโมบายแอปพลิเคชนั 
2.2 ทฤษฎีดา้นการออกแบบ 
2.3 หลกัการออกแบบ UX/UI 
2.4 องคป์ระกอบของเลยเ์อาท ์

3. แนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจ 
3.1 การวิเคราะหส์ถานการณท์างกลยุทธ ์(SWOT)  
3.2 โมเดลธรุกิจ (Business Model)  

4. เอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1. ผู้สูงอายุ 

1.1 ความหมายของผู้สูงอายุ 
ความหมายของค าว่า “ผูส้งูอายุ” จะเป็นค าสากลที่ใชส้  าหรบัผูค้นที่มีอายุ 60 ปี   ขึน้

ไป ซึ่งไดถู้กบัญญัติไวแ้ทนค าว่า “คนแก่” หรือ “คนชรา” โดย อรรถสิทธ์ิ สิทธิสุนทร (2521) ไดใ้ห้
ความหมายว่าผู ้สูงอายุควรมีลักษณะ 4 ลักษณะดังนี ้ต่อไปนี้ 1. เป็นผู้คนที่มีอายุ 60 ปีขึน้ไป        
2. เป็นผูค้นที่มีก าลงัถดถอยเชื่องชา้ตามสภาพ 3. เป็นผูค้นที่สมควรใหค้วามอปุการะ 4. เป็นผูค้น
ที่มีโรคประจ าตวัและสมควรไดร้บัความช่วยเหลือ (บริบูรณ ์พรพิบูลย,์ 2543) 
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และมีผูใ้หค้วามหมายของผูส้งูอายุไวม้ากมาย เช่น 
กรมประชาสงเคราะห ์(2530) ไดใ้หค้วามหมายไวว่้า ผูส้งูอายุนัน้จะเป็นบุคคลที่

สงัคมไดก้ าหนดเกณฑเ์มื่อมีชีวีติอยู่ในวยัสดุทา้ยของชวิีต ซึ่งเป็นวยัที่มีความเปลี่ยนแปลงทางดา้น
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นสงัคม 

สุรกุล เจนอบรม (2534) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู ้สูงอายุ คือ คนที่อยู่ในวัย
สดุทา้ยของชีวิต ซึ่งเริ่มตน้ตัง้แต่วยัที่เป็นหนุ่มเป็นสาว วยัผูใ้หญ่และวยัชราในเกณฑก์ารก าหนดว่า
ใครเป็นผูส้งูอายุ เป็นบุคคลที่ลกูหลานและสงัคมควรใหก้ารเอาใจใส่ดแูลเป็นพิเศษ 

สุพัตรา สุภาพ (2540) ได้ให้ความหมายไวว่้า ผู ้สูงอายุ หรือ วัยชรา ในแต่ละ
สงัคมหรือแต่ละประเทศไดถู้กก าหนดไวแ้ตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัการท างานหรือสภาพร่างกาย  

จากความหมายของค าว่า “ผูส้งูอายุ” ในขา้งตน้จะเห็นไดว่้ามีผูใ้หค้วามหมายไว้
มากมายซึ่งการก าหนดความเป็นผูสู้งอายุนั้น จะตอ้งมีความแตกต่างกันตามสภาพสังคม หรือ
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ ดังนั้นที่ประชุมสมัชชาโลกมีการก าหนดอายุของ
ผูส้งูอายุที่ใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทั่วโลก คือบุคคลที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป 

 
1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 

ทฤษฎีการเรียนรูข้องผู ้ใหญ่ (Adult Learning Theory) หรือที่มักเรียกกันทั่วไปว่า 
Andragogy ซึ่ง อเล็กซานเดอร ์คาปป์ (Alexander Kapp) ครูชาวเยอรมันเป็นผูเ้ผยแพร่ครัง้แรก 
ในปี ค.ศ. 1833 ในแถบกลุ่มประเทศ ไดแ้ก่ เยอรมนี ออสเตรีย เนเธอรแ์ลนด ์และยูโกสลาเวีย ได้
ใชค้  าว่า Andragogy ในการเรียนการสอนผูใ้หญ่ ต่อมา โนลส ์(Knowles) จึงน าค าดังกล่าวมาใช้
ในแถบอเมริกา โดยใชค้  านีใ้นการเขียนบทความลงวารสาร Adult Leadership ฉบบัเดือนเมษายน 
ปี ค.ศ. 1968 (Pasitpon, 2014) 

โนลส ์ใหค้  านิยามค าว่า Andragogy ไวว่้าเป็นศาสตรแ์ละศิลป์ในการช่วยใหผู้ใ้หญ่
เรียนรู้ เพื่อให้แตกต่างจากค าว่า  Pedagogy หรือศาสตรแ์ละศิลป์ในการสอนเด็ก รวมถึงได้
ตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวขอ้งกับคุณลักษณะของผู้เรียนวัยผู ้ใหญ่ (Adult Learner) ขึน้เป็นครั้งแรก 
จ านวน 5 ขอ้ ดงัต่อไปนี ้

1. ผูเ้รียนวัยผูใ้หญ่ไดห้ลุดพน้จากการพึ่งพาไปสู่ความเป็นอิสระที่สามารถชีน้  า
ตนเองได ้รวมไปถึงการเรียนรูข้องผูใ้หญ่เอง 

2. ผูเ้รียนวยัผูใ้หญ่สามารถดึงประสบการณช์ีวิตของพวกเขามาช่วยในการเรียนรู้
ไดท้นัที  



  9 

3. ผูเ้รียนวัยผูใ้หญ่พรอ้มที่จะเรียนรูต้ามการเปลี่ยนแปลงของบทบาทใหม่ทาง
สงัคมหรือบทบาทของชีวิต 

4. ผู้เรียนวัยผู ้ใหญ่เน้นปัญหาเป็นศูนย์กลางและตอ้งการเรียนรูส้ิ่ งที่สามารถ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดท้นัที 

5. ผู้เรียนวัยผู ้ใหญ่มีแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรูม้ากกว่า
ปัจจยัภายนอก (ปิยะ ศกัดิ์เจริญ, 2558) 

Malcome S. Knowles (1973) ไดต้ัง้สมมติฐานในเรื่องลกัษณะการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ 
จ านวน 4 ขอ้ ดงัต่อไปนี ้

1. เมื่อคนเราเติบโตขึน้ ผู ้ใหญ่มีแนวโน้มที่จะชอบการชี ้น าด้วยตัวเอง (Self-
direction) 

2. ประสบการณ์ของผูใ้หญ่นั้นเป็นทรพัยากรการเรียนรูท้ี่ทรงคุณค่า ดังนั้นการ
เรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมจากประสบการณจ์ริงของผูใ้หญ่ ควรจะน ามาใชเ้ป็นการจดัการฝึกอบรม 

3. ผูใ้หญ่นัน้จะใหก้ารตระหนกัรูถ้ึงเรื่องราวเฉพาะที่มาจากชีวิตจริง ดงันัน้การจดั
อบรมควรจะใชเ้รื่องในชีวิตที่เกิดขึน้จริง มาเป็นแนวทางในการจดัการอบรม 

4. ผูใ้หญ่มีความตอ้งการที่จะเรียนรูใ้นดา้นของทกัษะและใฝ่หาความรูท้ี่จ  าเป็น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเองในการท างาน และน าทกัษะที่ไดเ้รียนรูน้ัน้มาใชง้านไดท้นัที 

จากทฤษฎีในขา้งตน้ท าใหเ้ห็นว่าผูใ้หญ่นั้นมีความต้องการที่จะเรียนรูแ้ละพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นที่ยอมรบัและสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างดีเพราะผูใ้หญ่นั้นมีจะมี
ทกัษะและประสบการณท์ี่มากมาย สามารถน ามาใชใ้นการเรียนรู ้และพฒันาไดอ้ย่างมีคณุภาพ 

 
1.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

บรรลุ ศิริพานิช (2559) ไดก้ล่าวว่า การเกษียณอายุ คือ เมื่ออายุการท างานไดค้รบ
ก าหนดที่หน่วยงานนัน้ก าหนดไว ้บุคคลนัน้ตอ้งหยุดท างานที่เคยท าเป็นประจ า 

สรุกุล เจนอบรม (2534) ไดก้ล่าวว่า การเกษียณอายุ คือ ผูท้ี่ท างานโดยรบัการจา้ง
งานและต้องถูกออกจากงานเมื่อถึงช่วงอายุที่ผู ้จา้งงานได้ก าหนด ซึ่งการเกษียณอายุนั้นเป็น
กระบวนการทางสงัคมในการประกอบอาชีพที่จ าเป็นจะตอ้งก าหนด 

วิจิตร บุณยะโหตระ (2537) ไดก้ล่าวว่า การเกษียณอายุ คือ การยุติการถดถอย การ
ออกจากสงัคมกลุ่มผูร้่วมงานและชีวิตที่เดินตามเวลาของงาน 
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จากแนวคิดในขา้งตน้การเกษียณอายุการท างาน คือ การที่บุคคลที่มีอายุถึงช่วงอายุ
ที่รฐับาลก าหนด ว่าเป็นผูท้ี่ท างานโดยไดร้บัการจา้งงานจะตอ้งถูกออกจากงานเมื่อถึงอายุตาม
ก าหนด โดยเกณฑก์ารเกษียณอายุแต่ละประเทศนั้น จะขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มและสภาพสงัคม 
โดยจะใชเ้กณฑก์ารเกษียณอายุที่แตกต่างกนัไปตัง้แต่อายุ 60-65 ปี 

1.3.1 ระยะต่าง ๆ ของการเกษียณอายุ 
Atchley (อา้งถึงใน วนัชยั แกว้สมุาลี, 2552) ไดก้ล่าวว่าการเกษียณอายุตอ้ง

พบการเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงในระยะต่าง ๆ 6 ระยะ คือ 
1. ระยะก่อนการเกษียณอายุ (Pre-retirement) เป็นระยะที่ผูเ้กษียณอายุ

ก่อนการเกษียณอายุงาน แบ่งออก เป็น 2 ช่วง คือ remote Phase กับ Near Phase โดยที่ระยะ 
Remote Phase เป็นระยะก่อนเกษียณหรือช่วง 5 ปีก่อนเกษียณ จะไม่มีการกังวล แต่เมื่อเขา้สู่
ระยะ Near Phase จะเริ่มมีความเริ่มกังวลต่อการเกษียณอายุ ในระยะนี้หากมีการเตรียมความ
พรอ้มที่ดีก็จะเกิดการกงัวลที่นอ้ย 

2. ระยะหลังเกษียณใหม่ๆ (Honeymoon Phase) เป็นระยะเวลาที่มี
ความสุข ไดพ้ักผ่อนจากการท างาน รูส้ึกหลุดพน้จากหนา้ที่  ไดท้ าในสิ่งที่ตอ้งการมีเวลาว่างเป็น
อิสระ ในระยะนีบุ้คคลแต่ละบุคคลจะอยู่ในชว่งเวลาที่แตกต่างกนั อาจจะเป็น 1-5 ปี หรือนอ้ย กว่า 
1 ปีก็ได ้

3. ระยะ เริ่ม เบื่ อหน่ าย  (Disenchantment Phase) เป็นระยะที่ เริ่ม              
มีความรูส้ึกเบื่อหน่าย รูส้ึกหงุดหงิดง่าย เหงาและขาดเพื่อน เกิดความรูส้ึกไม่พอใจต่อชีวิตที่ด  าเนิน
อยู่ และยงัไม่สามารถปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงได ้

4. ระยะเริ่มปรับตัว  (Reorientation Phase) เป็นระยะของการที่ ผู ้
เกษียณอายุปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลง และสภาวะหลงัการเกษียณที่ตอ้งเผชิญต่าง ๆ 

5. ระยะป รับตั ว ได้  (Stabilization Phase) เ ป็ น ระย ะของการที่ ผู ้
เกษียณอายุสามารถปรบัตวัไดแ้ลว้ และมีความเคยชินต่อการด าเนินชีวิตหลงัการเกษียณอายุงาน 

6. ระยะสิน้สุด (Termination Phase) เป็นระยะสุดทา้ยของการด าเนิน
ชีวิตผูเ้กษียณ ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ระยะนีจ้ะรวมไปถึงสภาวะสดุทา้ยของ
การมีชีวิตดว้ย 
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1.4 ความต้องการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 
ปัจจุบันทุกช่วงวยัตอ้งพบเจอการเปลี่ยนแปลงของสงัคม วฒันธรรมสภาพแวดลอ้ม

และความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสรา้งประชากรผูสู้งอายุที่ก าลังมีจ านวนสูงขึน้ในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องจึง
เป็นสิ่งจ าเป็น และส าคัญที่หน่วยงานหรือภาครฐับาลและเอกชนตอ้งเขา้มามีส่วนเกี่ยวขอ้ง เพื่อ
การพฒันาความเป็นอยู่ และคณุภาพชีวิตของประชากร ซึ่งผูส้งูอายุในต่างประเทศ รวมทัง้ประเทศ
ไทยเองตอ้งมีการใหค้วามส าคญัในเรื่องความตอ้งการเรียนรูข้องผูส้งูอายุหรือการเรียนรูต้ลอดชีวิต
และควรใหค้วามเขา้ใจแก่เรื่องนีเ้ป็นอย่างมาก เพราะการเรียนรูต้ลอดชีวิตของผูส้งูอายุนัน้เป็นสิ่งที่
จะท าใหผู้สู้งอายุมีความพรอ้มที่จะกลา้เผชิญหนา้กับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไดอ้ย่างเท่าทัน 
และสามารถปรบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสม โดยการจัดการฝึกอบรม การศึกษา การสัมมนาใหผู้สู้งอายุ
ได้รบัความรู ้ทักษะต่าง ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ หรือการถ่ายทอดความรูผ้่านสื่อต่าง ๆ เช่น 
ประเทศเกาหลีใตไ้ดจ้ัดโครงการการศึกษาไอซีที เพื่อผูสู้งอายุโดยไดร้บัความร่วมมือจากภาครฐั
และเอกชน เพื่อฝึกอบรมแก่ผูส้งูอายุเป็นเวลา 20-30 ชั่วโมง (เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศศ์กัดิ์, 2542) 

กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยก็ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในเรื่องการส่งเสริมการ
เรียนรูต้ลอดชีพของผูส้งูวัย จึงไดเ้กิดเป็นการจัดการบริการงานดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการบริการ
ดา้นการศึกษาอย่างครอบคลมุและต่อเนื่อง ทัง้การศึกษานอกระบบและในระบบ รวมถึงการศึกษา
ตามอัธยาศัย การศึกษาขัน้พืน้ฐาน อดุมศึกษา อีกทั้งยังมีการสรา้งการมีส่วนร่วมเพื่อนสนับสนุน
การเรียนรูใ้นเขตชุมชน และการคุ้มครองการผลิตสื่อที่ให้ความรู้และสื่อต่าง ๆ ให้แก่ผู ้สูงอายุ 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยปี 2553 ไดเ้ปิดเผยถึงมาตรการหนึ่งในการส่งเสริม
ผูสู้งอายุ โดยมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้สู้งอายุไดร้บัความรูข้อ้มลูข่าวสาร ซึ่งขอ้มูลข่าวสาร
ดงักล่าวเป็นประโยชนส์ าหรบัผูสู้งอายุ ในเรื่องของการน าไปประยุกตแ์ละปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวัน 
เช่น การดูแลรกัษาสุขภาพ การประกอบอาชีพ สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ รวมทั้งการปรบัตัวใหเ้ขา้กับ
บุคคลอ่ืนในครอบครวัและนอกครอบครวัได ้ความตอ้งการเรียนรูข้องผูส้งูอายุสามารถจ าแนกออก
ไดด้งันี ้(ศรีศกัดิ์ จามรมาน, 2552) 

1. ความตอ้งการเรียนรูข้องผูส้งูอายุในดา้นสขุภาพอนามยั 
2. ความต้องการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในด้านการเพิ่มทักษะทางอาชีพและ

เศรษฐกิจ 
3. ความตอ้งการเรียนรูข้องผูส้งูอายุในดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม 
4. ความตอ้งการเรียนรูใ้นดา้นกฎหมายและสิทธิประโยชนข์องผูส้งูอายุ 
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5. ความตอ้งการเรียนรูใ้นดา้นภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 
จากขอ้มูลในขา้งตน้จะเห็นไดว่้าความต้องการเรียนรูข้องผูสู้งอายุนั้นยังคงมีความ

ตอ้งการที่จะเรียนรูด้้านการเพิ่มทักษะทางอาชีพอยู่ ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานการเรียนรูข้อง
ผูใ้หญ่  โดย Malcome S. Knowles (1973) ที่กล่าวว่า ผูใ้หญ่ตอ้งการที่จะเรียนรูท้ักษะและใฝ่หา
ความรูท้ี่จ  าเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถของตนในการท างานและน าทกัษะทีไ่ดเ้รียนรูม้าใชง้าน
ไดท้นัที 

 
1.5 การเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ 

เทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีส่วนท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบันมี
ความสะดวกสบายมากขึน้ ท าให้มีการติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารท าให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข ดา้นการเงินการธนาคาร ดา้นการศึกษา เป็นต้น     
ท าใหค้นเขา้ถึงการเรียนรูแ้ละสามารถหาความรูเ้พิ่มเติมไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคดา้นระยะทาง และ
พืน้ที่ ท าให้การศึกษาตลอดชีวิตไม่หยุดนิ่ง และท าให้เกิดผลต่อการผลักดันท าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง 

เทคโนโลยีนั้นไดเ้ขา้มามีความเกี่ยวขอ้งกบัคนทุกคน และมีประโยชนต์่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย  ผู ้สูงอายุจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าถึงและใช้
ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีหรือสื่อใหม่ในยุคนี ้ตามศกัยภาพและความเหมาะสม โดยใชเ้ทคโนโลยี 
การสื่อสาร และโทรคมนาคม เป็นสิ่งที่จะท าให้คุณภาพชีวิตประชาชนยกระดับขึน้ และการดึง
ศักยภาพของผู้สูงอายุและประสบการณ์ เพื่อน ามาพัฒนาประเทศต่อไป (สถาบันวิจัยและให้
ค าปรกึษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2558)  

 
2. แนวความคิดและทฤษฎีการออกแบบ 

2.1 การออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือ 
2.1.1 การออกแบบแอปพลิเคชนับนมือถือ 

แอปพลิเคชนับนมือถือจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามการพฒันาดงันี ้ไดแ้ก่ 
1. Native Application คือ การพัฒนาแอปพลิเคชันที่อาศัยภาษา และ

เครื่องมือ ในการพฒันาเพื่อใหม้ีความเหมาะสมกบัแพลตฟอรม์นัน้ ๆ 
Native Application คือ ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงไดง้่ายจาก Store ต่าง ๆ ไม่

ว่าจะเป็น Google Play หรือ Apple Store โดยรวมถึ งการท างานแบบที่ ไม่ต้องเชื่ อมต่ อ
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อินเทอรเ์น็ต ในบางแอปพลิเคชนัท าใหผู้ใ้ชง้านสะดวกในการใชง้านแอปพลิเคชันไดทุ้กที่  สะดวก
ในการใชง้านที่ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชร้ายชื่อผูต้ิดต่อ หรือกลอ้งถ่ายรูป ในระหว่างที่มีการใชง้าน
แอปพลิเคชนั  

2. Cross-platform Application หรือ Hybrid Application คือ แอปพลิเคชัน 
ที่ถูกพัฒนาขึน้มาเพื่อใหท้ างานบนไดทุ้กระบบปฏิบตัิการของ OS โดยการอาศัยเฟรมเวิรค์ ซึ่งจะ
ใช้ภาษาใดก็ได้เพื่อเป็นตัวกลางในการพัฒนา เฟรมเวิรค์ก็จะท าการแปลงภาษานั้น ๆ ให ้                
แอปพลิเคชนัที่สามารถใชง้านไดทุ้กระบบปฏิบตัิการ 

Hybrid Application ถูกออกแบบมาเพื่อใหร้องรบัระบบปฏิบัติการไดห้ลาย
แพลตฟอรม์ในแอปพลิเคชันเดียวกัน ผู ้พัฒนาจะไม่เสียเวลาในการท าและมีค่าใชจ้่ายที่น้อย 
เพราะเขียนชุดค าสั่งครัง้เดียวสามารถใชไ้ดทุ้กแพลตฟอรม์  

3. Web Application ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายและ
สะดวกทุกที่ ทุกเวลา แต่หากไม่มีเครื่องคอมพิวเตอรแ์ต่ต้องการใช้ Web browser ก็สามารถใช้
งานได้ รวมถึงมีการอัพเดทแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อยู่ เสมอ และสามารถใช้งานได้ทุก ๆ 
แพลตฟอรม์ 

2.1.2 ขัน้ตอนการออกแบบแอปพลิเคชนั 
1. เริ่มจากการตัง้หวัขอ้ปัญหาทีส่นใจ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและมีความแตกต่าง

จากแอปพลิเคชนัอ่ืน ๆ  อย่างไร ผูใ้ชง้านจะใชง้านเมื่อไหร่ บ่อยแค่ไหน และหาขอ้มลูเพิ่มเติมว่าใคร
ท าแลว้หรือไม่ 

2. เขียนวตัถุประสงคใ์นการท าใหช้ดัเจน 
3. คิดแนวทางการออกแบบจดัล าดบัเชื่อมโยงหวัขอ้ขัน้ตอนการท างานของ 

แอปพลิเคชนั 
4. น าไอเดียที่ไดไ้ปปรกึษากบัฝ่ายพฒันา 
5. คิดตน้ทุน เวลาท างาน ตรวจสอบความคุม้ค่าในการด าเนินการ 
6. ท าการด์กระดาษ หรือตวัอย่างเพื่อทดสอบการใชง้านกบักลุ่มทดสอบ 
7. ตรวจผลการใชง้าน สอบถามส่ิงที่ตอ้งการเพิ่มเติม ดปูฏิกิริยาของผูท้ดสอบน า

ผลที่ไดไ้ปแกไ้ขขอ้บกพร่องของการใชง้าน 
8. น าผลที่ไดไ้ปพฒันาผลงานต่อ 
9. ทดสอบโดยละเอียดก่อนส่งขายในสโตร ์รอผลตอบรบัจากผูใ้ชง้าน 
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ภาพประกอบ 1 App Development Process 

 

ที่มา : App Development Process, accessed November 2, 2018, available from 
https://medium.com/@ForrestKnight/ios-app-development-process-zero-to-app-store-
e504a699cfbd 
 

2.2 ทฤษฎีด้านการออกแบบ 
ทฤษฎีในการออกแบบ (Design Theory) องค์ประกอบงานกราฟิก (Element Of 

Design) องคป์ระกอบหลกัในงานกราฟิกไดถู้กแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่  
1. เสน้ (Line) คือ การที่จุดหลาย ๆ จุด ไดถู้กน ามาวางต่อเนื่องกันจนกลายเป็น

เสน้ หรือรูปทรงต่าง ๆ ขึน้มา ในงานออกแบบโดยส่วนใหญ่จะมีเสน้อยู่ในทุก ๆ งาน โดยเสน้ที่ใช้
จะเป็นสิ่งที่สื่อถึงความรูส้ึก และอารมณข์องผลงานที่ต่างกนั 

2. รูปร่าง (Shape) รูปทรง (Form) น ้าหนัก (Value) รูปร่างเป็นองค์ประกอบที่
ต่อเนื่องรองลงมาจากเส้น เกิดจากเส้นมาต่อกันจนได้รูป 2 มิติ ที่มีความยาวและความกว้าง 
ในทางศิลปะจะแบ่งรูปร่างออกเป็น 2 แบบ คือ รูปร่างที่คุน้ตา แบบที่เห็นแลว้สามารถรูไ้ดท้นัทีว่า
สิ่งนั้นคืออะไร เช่น คน สัตว ์สิ่งของ เป็นตน้ และอีกรูปแบบ คือ รูปร่างอิสระ คือการใชรู้ปร่างสื่อ
ความหมายตามจินตนาการของผูอ้อกแบบ  
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3. พืน้ผิว (Texture) ในการออกแบบนั้นการใช้พืน้ผิวก็จะเป็นอีกองคป์ระกอบ     
ที่จะท าใหช้่วยสื่ออารมณ ์ของงานออกแบบไดอ้ย่างชดัเจนมากยิ่งขึน้ เช่น การเลือกพิมพง์านลงใน
กระดาษที่มีความเงา งานก็จะสื่อใหเ้ห็นถึงความมีระดบั ความหรูหราของงาน 

4. ที่ว่าง (Space) โดยอาจจะเกิดจากความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจของนักออกแบบ 
โดยที่ว่างนั้นอาจไม่ไดห้มายความถึงพืน้ที่ว่างเปล่าของในงานเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงพืน้ที่  
ที่ไม่ส าคญัหรือพืน้หลงัดว้ย ในการออกแบบงานกราฟิกที่ว่างจะเป็นตวัช่วยทีจ่ะท าใหง้านดไูม่หนกั
เกินไปและถา้ควบคมุพืน้ที่ว่างดี ที่ว่างนีก้็จะเป็นตวัที่จะชว่ยท าใหเ้หน็จดุเดน่ใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดัเจน
มากยิ่งขึน้ 

5. สี (Color) สีที่ใช้ในงานออกแบบนั้นถือเป็นหัวใจส าคัญหลัก เพราะการ
เลือกใชส้ีจะแสดงถึงอารมณ์ของงานที่ตอ้งการแสดงออกมาไดอ้ย่างชดัเจนมากกว่าส่วนประกอบ
อ่ืน ๆ ทัง้หมด เช่น สีโทนเย็น ส าหรบังานที่ตอ้งการใหด้สูภุาพสบาย ๆ สีโทนรอ้น จะเหมาะส าหรบั
งานที่ตอ้งการจะสื่อถึงความทา้ทายและความตื่นเตน้ 

6. ตวัอักษร (Font) ตัวอักษรนีจ้ะเป็นสิ่งที่ส  าคญัเมื่อตอ้งท างานออกแบบอาจจะ
ใชเ้พียงตัวอักษรและสี ซึ่งเป็นส่วนประกอบเพียง 2 อย่าง เพื่อสรา้งสรรค์ผลงานที่สามารถสื่อ
ความหมายออกมาได ้ในการออกแบบที่สวยงาม (พรทิพย ์เรืองธรรม, 2556) 

2.3 หลักการออกแบบ UX/UI  
User Experience (UX) คือ  Dickerson (2013) กล่าวว่า  User Experience (UX) 

คือ เป็นการเกี่ยวขอ้งกับอารมณ์ความรูส้ึกของบุคคลกับการใชผ้ลิตภัณฑ ์โดยเฉพาะระบบหรือ
บริการ ประสบการณ์ การใชไ้ฮไลท์ประสบการณ์อารมณ์ที่มีความหมายและมีคุณค่าด้านของ
คอมพิวเตอรป์ฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และความเป็นเจา้ของสินคา้ นอกจากนีย้ังรวมถึงการรบัรูข้อง
บุคคลในด้านการปฏิบัติ เช่น ยูทิลิตีค้วามสะดวกในการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบ 
ประสบการณ์ของผูใ้ชเ้ป็นเรื่องเกี่ยวกับการรบัรูข้องแต่ละบุคคลและความคิดที่เกี่ยวกับระบบ 
ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นแบบไดนามิก ในขณะที่มันมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 
เนื่องจากสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงและเกิดนวตักรรมใหม่ๆ  

Pete Morville นักออกแบบไดก้ าหนด “User Experience Honeycomb” ซึ่งเขาได้
ก าหนด 7 แง่มมุที่แตกต่างกนัของ UX ดงันี ้

1.Useful: มีประโยชน 
2.Usable: ใชง้านง่าย 
3.Desirable: น่าใช ้
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4.Findable: หาสิ่งที่ตอ้งการไดง้่าย 
5.Accessible: เขา้ถึงไดง้่าย 
6.Credible: น่าเชื่อถือ 
7.Valuable: มีคณุค่าต่อผูใ้ช ้
 

 
 

ภาพประกอบ 2 User Experience Honeycomb 

 
ที่มา : User Experience Honeycomb, accessed December 17, 2019 , available 

from https://medium.com/@danewesolko/peter-morvilles-user-experience-honeycomb-
904c383b6886 

 

หลักการออกแบบ UI 
User Interface (UI) คือ 

มัลลิกา เกลีย้งเคล้า (2555) กล่าวว่า User Interface คือ ส่วนที่ไว้ติดต่อกับ
ผูใ้ชง้าน เป็นสิ่งที่ส  าคญัมากที่สดุในระบบคอมพิวเตอรท์ุกประเภท เป็นการศึกษาวางแผนและการ
ออกแบบวิธีการที่คนและคอมพิวเตอรจ์ะสามารถท างานร่วมกนัไดโ้ดยมีประสิทธิภาพมากที่สดุ นกั
ออกแบบ HCI หรือ Human-Computer Interactive จะตอ้งค านึงถึงมุมมอง และสิ่งที่คนตอ้งการ 
และการดึงดดูคนใหส้ามารถเขา้มาใชง้านระบบไดอ้ย่างดี 
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ส่วนของการติดต่อของผูใ้ชง้านก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอรใ์นดา้นของ
ฮารด์แวร ์ที่ผูใ้ชง้านจะรบัรูไ้ดผ้่านประสาทหรือวิธีการใด ๆ ที่ท าใหค้นและคอมพิวเตอรม์าสื่อสาร
กนัได ้โดยส่วนของติดต่อผูใ้ชง้านจะเป็นตวักลางระหว่างคอมพิวเตอรแ์ละคน ซึ่งในส่วนของติดต่อ
ผูใ้ชง้านจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลทั้ง 2 ส่วนหลัก ๆ ประกอบไปดว้ยส่วนของขอ้มูลน าเขา้ และใน
ส่วนของขอ้มลูน าออก 

Jones (1989) กล่าวว่า ยูสเซอรอิ์นเตอรเ์ฟส หมายถึง ฮารด์แวร ์ประโยค ภาษา
ค าสั่งและการตอบโตร้ะหว่างระบบกับผูใ้ชซ้ึ่งเป็นการส่ือสารใหท้ราบถึงความตอ้งการของผูใ้ชท้ี่มี
ต่อระบบ  

Chiang (1991) กล่าวว่า อินเตอรเ์ฟสกับผู้ใช้จะเริ่มตั้งแต่ผู ้ใช้ประมวลความ
ตอ้งการและถ่ายทอดไปยงัระบบ จนถึงขัน้ตอนที่ระบบน าเสนอขอ้มลูและตอบกลบัผูใ้ช ้ดงันัน้ การ
ออกแบบยูสเซอรอิ์นเตอรเ์ฟส จึงจะตอ้งครอบคลุมถึงปฏิกิริยาโตต้อบกับผูใ้ชแ้ละการแสดงผล
สะทอ้นกลบับนหนา้จอ  

Dickerson (2013) กล่าวว่า สิ่งที่ ใช้งานง่ายไม่ได้หมายความว่าเมื่อบางสิ่ง
บางอย่างที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีในลักษณะที่ใชง้านง่ายที่เราจับไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีเวลา
เพียงครัง้เดียว ท าครัง้เดียวจะจดจ าตลอดไป อินเตอรเ์ฟสที่ใชง้านง่ายแบ่งปัน 4 ลักษณะส าคัญ 
ดงันี ้

1. การควบคุม (Control) คือ ผูใ้ชส้ามารถควบคมุประสบการณท์ี่พวกเขาจะ
ไปวิธีการที่พวกเขาไดร้บัมือและวิธีการที่พวกเขาสามารถหยุดและเริ่มตน้อีกครัง้ 

2. สม ่าเสมอ (Consistency) คือ ลักษณะและความรู้สึกขององคป์ระกอบ
ของพฤติกรรมขอ้ความ สีภาพ เครื่องมือน าทาง เสียง ฯลฯ บนหนา้จอควรสอดคลอ้งกนั 

3. บริบท (Context) คือ แต่ละองคป์ระกอบบนหนา้จอจะตอ้งมีบริบท แต่ละ
องค์ประกอบควรเกี่ยวข้องกับขอ้มูลหรือการกระท าที่มีอยู่ รอบ ๆ ผ่านรูปแบบเนื ้อหาและการ
ท างาน องคป์ระกอบที่ควรจะเกี่ยวขอ้งอย่างชดัเจนกบังานที่ผูใ้ชพ้ยายามที่จะบรรลุ 

4. การยืนยัน  (Corroboration) คือ ปฏิสัมพันธ์ควรสะท้อนให้ เห็นถึ ง
ธรรมชาติของเนือ้หา คือการยืนยันและเสริมสรา้งเนือ้หา ถ้ามีภาพและองคป์ระกอบกราฟิกบน
หนา้จอพวกเขาควรจะช่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจเนือ้หาทุกอย่างหมายความว่าคุณก าลังตกแต่งมากกว่า
การออกแบบ 
 

บัญญัติ 10 ประการของการออกแบบ User Interface 
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1. ท าใหค้าดการณไ์ด ้(make it Predictable) 
2. ท าใหส้อดคลอ้งกนั (make it consistent) 
3. ท าใหก้ารกา้วหนา้เป็นธรรมชาติ (make Progression natural) 
4. ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัที่เด็ดเดี่ยว (make constraints Purposeful) 
5. ท าใหค้วามสามารถในการมองเห็น (make interactivity Visible) 
6. ท าใหผ้ลประโยชนเ์กินดลุตน้ทุน (Make Benefits Outweigh Costs) 
7. ใหค้  าติชมอย่างต่อเนื่อง (Provide continuous feedback) 
8. ตรงกบัโหมดของผูใ้ชใ้นการด าเนินงาน (match the user’s mode of operation) 
9. ลดภาระการท างาน (reduce Performance load) 
10. คิดว่าไม่มีอะไร! (assume nothing!) 

พิชชยานิดา ค าวิชยั (2560) ไดก้ล่าวถึงหลกัการออกแบบ UI ไวด้งันี ้
1. Contrast คือ การออกแบบที่ท าใหปุ้่ ม รูปภาพ หรือขอ้ความ ที่ท าใหผู้ใ้ชง้านเห็น

แลว้อยากกดใชง้าน โดยการท าให้วัตถุปุ่ ม รูปภาพ หรือข้อความ ดูน่าใช้งานและน่าสนใจมาก
ยิ่งขึน้ ดว้ยการเลือกใชส้ีและวงจรสี หากเป็นคู่สีตรงกนัขา้มจะท าใหม้ีค่าความแตกต่างของสีมาก
ที่สดุ เช่น สีน า้เงินเป็นสีพืน้ คู่สีตรงกนัขา้มที่พบนั้นคือสีสม้ เป็นคู่สีตรงขา้ม หากใชสี้สม้เป็นสีของ
ปุ่ มกด จะท าใหเ้กิดความแตกต่างของสีและท าให้ผูใ้ชง้านเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน การ
เลือกใชข้นาดวัตถุที่มีความแตกต่างกนัจะช่วยสรา้งความต่างใหก้บัภาพก็จะเป็นการท าใหเ้ห็นถึง
ความแตกต่างได้อย่างชัดเจน การเลือกใช้ รูปทรงมาช่วยสร้างความแตกต่างในงาน  เช่น 
สามเหลี่ยม วงกลม สี่เหลี่ยม และการใช้การจัดวางเพื่อมาสรา้งความเด่นให้กับสายตาของ
ผูใ้ชง้าน เพื่อที่จะท าใหผู้ใ้ชง้านขยบัไปด ูเลือกใชต้  าแหน่งในการแสดงผลที่แตกต่างกนั จากจุดอ่ืน
เพื่อสรา้งความสนใจใหก้บัการมองของผูใ้ชง้าน และการเลือกใชพ้ืน้ผิวเพื่อมาสรา้งความแตกต่าง
บนหนา้จอ 

2. พืน้ที่สีขาว หรือ White Space คือ ที่ว่างหรือพืน้ที่สีขาวที่อยู่ในหนา้จอการใชง้าน
ซึ่งจะมีผลกบัจุดสนใจภายในงาน หากมีความแน่นหรือเยอะจนเกินไปจะท าใหเ้นือ้หาหรือรูปภาพ
ที่อยู่บนเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนัดแูนน่และอึดอดั แต่ถา้หากมีการจดัวางที่พอดีก็จะท าใหผู้ท้ี่ใชง้า
เห็นถึงจุดสนใจและมีความอยากใชง้านต่อไป 

3. จุดรบกวนสายตา หรือ Visual Noise คือ การแสดงผลของข้อมูลหรือการแบ่ง
บรรทัดโดยเสน้ที่แบ่งบรรทัดของขอ้มูลมีสีเขม้จนเกินไป จะเกิดการรบกวนสายตาต่อผู ้ใช้งาน      
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แต่ถ้าปรบัให้สีให้มีความจางลงก็จะท าให้เส้นแบ่งระหว่างบรรทัดนั้นดสูบายตาขึน้และท าให้
ผูใ้ชง้านใชง้านไดง้่ายมากยิ่งขึน้ 

4. Dropdown list เป็นการใช้ในส่วนที่เป็นค าน าหน้าชื่อ หรือวันที่ ที่มีการใช้แบบ
ขอ้ความที่จะแสดงไม่ยาวจนเกินไป หรือแบบสัน้ 

5. Focus on Goal คือ ผูท้ี่ใชง้านในแต่ละขั้นตอน มักจะมาพรอ้มกับความคาดหวัง
ในรูปแบบการท างาน และผลลพัธจ์ากแต่ละหนา้ดว้ยเช่นกนั 

6. Visual Hierarchy คือ การจัดล าดับความส าคญัในการเขา้ถึงของขอ้มูลผ่านการ
มองเห็นโครงสรา้งและเนือ้หา 

7. Conventions คือ เป็นสิ่งที่ผูใ้ชง้านสามารถพบในชีวิตประจ าวนัโดยทั่ว ๆ ไป เช่น 
การออกแบบของฝาของขวดน า้ หากเป็นขวดของฝาน ้าดื่ม จะเป็นแบบฝาเกลียว หากเป็นขวด
น า้อดัลม ฝาจะเป็นแบบจีบ ผูใ้ชจ้ะสามารถเปิดฝาขวดต่าง ๆ ไดอ้ย่างไม่ตอ้งคิด เพราะเคยชิน 

8. Context of Use คือ การออกแบบหนา้จอแสดงผลบนสมารท์โฟนที่มีขอ้มลูไม่มาก 
เนน้การใชไ้อคอน ในส่วนของการออกแบบบนหนา้จอแสดงผลบนแท็บเล็ตจะมีการออกแบบที่
เยอะและเห็นรายละเอียดมากกว่า เพื่อความสบายสายตา 

9. Interaction Distance คือ การเวน้ระยะของปุ่ มที่อยู่บนหนา้จอแสดงผลหรือสิ่งที่
ผูใ้ชง้านจะมีการปฏิสมัพนัธ ์

10. Step by Step Guide จะใช้ในกรณีที่เป็นแอปพลิเคชันใหม่ ควรมีการท าวิธี
แนะน าการใชง้านเบือ้งตน้ 

11. Field form เป็นการกรอกขอ้มูล โดยมีการจัดวางที่ท าให้ผูใ้ช้งานใชส้ายตาให้
นอ้ยที่สดุ เพื่อใหผู้ใ้ชอ่้านไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

12. ปิด Dialogue Box คือ การกดหรือสมัผสันอกกรอบ 
13. การใช ้Pull-down Menu คือ การจัดวางล าดับของตัวอักษร ก-ฮ, A-Z จะท าให้

ง่ายต่อการคน้หาของผูใ้ชง้าน 
14. การใชพ้ืน้ที่ในการสมัผสั คือ พืน้ที่ส  าหรบัใหผู้ใ้ชง้านสามารถกดได ้มีการก าหนด

ขนาดพืน้ที่ที่สามารถกดได้บนไอโฟนที่ออกแบบให้มีขนาดอยู่ที่  44 x 44 พิกเซล ในส่วนของ
ไมโครซอฟทจ์ะมีขนาดอยู่ที่ 38x38 พิกเซล (พิชชยานิดา ค าวิชยั, 2560)  
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2.4 เลยเ์อาท ์(Layout) 
มัลลิกา เกลี ้ยงเคล้า (2559) ได้กล่าวว่า เลย์เอาท์ คือ การแสดงผลเลย์เอาท์มี

ความส าคญั คือ เพื่อเกิดการสื่อสารใหก้บัผูใ้ชใ้นการน าขอ้มลูเขา้ และการน าขอ้มลูออกเพื่อแสดง
ผลลัพธ์ ผู ้ออกแบบและพัฒนาควรค านึงในเรื่องของการจัดวางสิ่งต่าง ๆ บนจอแสดงผล
คอมพิวเตอรห์รืออปุกรณต์่าง ๆ เพื่อใหม้ีความเหมาะสม เป็นสัดส่วน ดงันั้นการออกแบบจึงตอ้งมี
หลกัการในการจดัวางองคป์ระกอบเหล่านีเ้พือ่ใหเ้กดิความสวยงามเหมาะสม และสื่อถึงการใชง้าน 
เพื่อที่จะไดเ้ป็นส่วนที่สามารถติดต่อกบัผูใ้ชง้านที่ก่อใหเ้กิดประโยชนม์ากที่สดุ 
 

องคป์ระกอบของเลยเ์อาท ์ได้แก่ 
1. การจดัวางต าแหน่งองคป์ระกอบในเลยเ์อาท ์
2. เนือ้หา  
3. ระบบของเมนูและการน าทาง  
4. หนา้ต่าง  
5. ตวัอกัษร 
6. องคป์ระกอบในการปฏิสมัพนัธก์บัเลยเ์อาท ์ 
 

1. การจัดวางต าแหน่งองคป์ระกอบในเลยเ์อาท ์
องคป์ระกอบในรูปแบบการจัดวางนั้นต้องมีความคงเสน้ คงวา ทั้งต าแหน่งการจัด

วาง วิธีการโต้ตอบ และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยต้องพยายามจัดกลุ่มของข้อมูล ให้มี
ระเบียบ และเป็นประเภทเดียวกนั  

Streveler and Wasserman (1984) ไดท้ าการทดสอบการมองการจัดวางเลยเ์อาท์
ของผูใ้ช้งาน พบว่า ผูใ้ช้งานสนใจมองรูปแบบการจัดวางในต าแหน่งที่อยู่ในมุมซ้ายบนสุดของ
หนา้จอก่อน จากนั้นผูใ้ชง้านจะมีการมองโดยการเลื่อนสายตาไปที่จุดกึ่งกลางของงานออกแบบ 
และวนไปรอบ ๆ ของงานออกแบบ ซึ่งจะเป็นการมองตามเข็มนาฬิกา และจะมองวัตถุที่มีขนาด
ใหญ่ในงานออกแบบก่อนแลว้จึงมองวัตถุเล็กรอบ ๆ โดยคนจะมองวัตถุที่มีรูปทรงประหลาดเป็น
อนัดบัแรกก่อนที่จะมองวตัถุที่เป็นพืน้ฐาน และจะมองสีที่มีความสว่างและสดในงานออกแบบก่อน
มองสีที่มีความอ่อนเสมอ 
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2. เน้ือหา (Text) 
เนือ้หาจะเป็นสิ่งที่ส  าคัญ เนือ้หาที่ดีจะตอ้งมีความสมบูรณ์และไดร้บัการปรบัแก้ไข

อยู่เสมอ ตอ้งมีการเตรียมเนือ้หาและขอ้มลูที่มีความถูกตอ้งและสมบูรณ ์
รูปแบบของเนือ้หาที่ดี ไดแ้ก่ 

-  การใชภ้าษาที่ใชภ้าษาที่เขา้ใจง่ายและกระชบั 
-  การใชเ้นือ้หาที่สื่อถึงขอ้มลูต่าง ๆ ที่ตอ้งการน าเสนออย่างชดัเจน 
-  การใชภ้าษาในเชิงสรา้งสรรค ์และเชิงบวก 

เน้ือหาในระบบประกอบด้วย  
- เนือ้หาลิงก ์ 
- หวัขอ้เพจ  
- หวัขอ้  
- เนือ้หาที่ปรากฎบนหนา้จอ 
 

3. การพัฒนาระบบเมนูและการน าทาง 
ระบบเมนู คือ การออกแบบในการน าทางในการใชง้านผ่านระบบการสรา้งเมนู โดย

ระบบน าทางจะน าทางผูใ้ช้งานไปยังหน้าต่าง ๆ ท าให้การเขา้ถึงข้อมูลสามารถท าได้ง่าย และ
รวดเร็ว ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่ดีจะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ท าได้ง่าย 
นอกจากนีย้ังสามารถก าหนดขอบเขตได ้โดยการแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้โดยผูใ้ชง้านแต่ละกลุ่มจะ
เขา้ถึงหนา้ต่าง ๆ ไดต้ามที่ก าหนดไว ้ 

พืน้ฐานของระบบการน าทาง 
1. ณ ขณะนีผู้ใ้ชง้านก าลงัอยู่ที่ไหน 
2. จากตรงนีผู้ใ้ชง้านสามารถไปที่ใดต่อไดบ้า้ง 
3. ผูใ้ชง้านจะไปสู่หนา้ต่าง ๆ ต่อไดอ้ย่างไร 
4. ผูใ้ชง้านจะสามารถกลบัมาที่เดิมไดอ้ย่างไร  

คุณสมบัติส าคัญของระบบการน าทาง  
1. ท าใหผู้ใ้ชง้านมีความเขา้ใจง่าย 
2. ท าใหผู้ใ้ชง้านมีความรูส้ึกสม ่าเสมอ 
3. ท าใหผู้ใ้ชง้านรูส้ึกถึงการตอบสนอง 
4. ท าใหผู้ใ้ชง้านมีความพรอ้มและเหมาะสมต่อการใชง้าน 
5. ท าใหผู้ใ้ชง้านรูส้ึกถึงการน าเสนอหลายทางเลือก 
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6. ท าใหผู้ใ้ชง้านมีการใชง้านที่สัน้และประหยดัเวลา 
7. ท าใหผู้ใ้ชง้านมีการสื่อถึงรูปแบบที่สื่อความหมาย 
8. มีค าอธิบายที่เขา้ใจง่ายและชดัเจนต่อผูใ้ชง้าน 
9. มีความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องเว็บไซต ์
10. มีการสนบัสนุนเป้าหมายและพฤติกรรมของผูใ้ช ้
 

4.หน้าต่าง (Windows)  
หนา้ต่างเป็นกรอบในการแสดงผลในส่วนของการติดต่อผูใ้ชง้าน ส่วนใหญ่หนา้ต่าง

การใชง้านจะน ามาใชอ้อกแบบในส่วนติดต่อผูใ้ชง้านที่เป็นระบบ จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ โดยตามหลักการออกแบบแล้วองค์ประกอบในการออกแบบของทุก
หนา้ต่างจะตอ้งมีความคงเสน้ คงวา 

องคป์ระกอบของหน้าต่าง 
1. กรอบ คือ เป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นส่วนใหญ่ เป็นเสน้กรอบที่ลอ้มรอบในส่วนของขอ้มลู

ทัง้หมด 

2. บารแ์สดงช่อง คือ เป็นแถบที่จะแสดงชื่อโปรแกรม และชื่อไฟลท์ี่เปิดอยู่ 
3. ไอคอนบาร ์หรือ ไอคอนที่จะแสดงอยู่บนบารท์ี่แสดงชื่อ มกัจะมสีญัลกัษณท์ี่สื่อให้

เห็นถึงระบบนัน้ ๆ  
4. เมนูบาร ์คือ แถบของบารแ์สดงเมนูต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีการใชไ้อคอนร่วมอยู่ในเมนู 
5. สกอลบาร ์คือ แถบเลื่อนจอภาพที่จะอยู่ดา้นขวาหรือดา้นล่างของหนา้ต่างการใช้

งาน ซึ่งจะมีการใชใ้นกรณีที่หนา้ต่างไม่สามารถแสดงผลขอ้มลู 
6. สเตตสับาร ์คือ แถบสถานะที่จะแสดงสถานะการใชง้านในขณะนัน้ ๆ 
7. ปุ่ ม คือ เป็นชุดค าสั่งที่อยู่บนขวาสดุของหนา้ต่าง ใชเ้พื่อการลดหรือย่อขยายและ

ปิดหนา้ต่างที่ใชง้าน 
8. พืน้ที่แสดงผล คือ พื ้นที่ของการแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอซึ่งจะอยู่ตรงกลาง

หนา้ต่าง 
 
5. ตัวอักษร (Font)  

ตัวอักษร หรือ Font ถ้าเป็นตัวอักษรที่มีลักษณะหรือเป็นชุดเดียวกันที่มีความ
เหมือนกนัจะเรียกว่า ฟอนต ์(Font) 
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การจัดวางหน้ากระดาษ (Arranging) 
1. Flush Left เป็นการวางตวัอกัษรเสมอไปทางดา้นซา้ย 
2. Flush Right เป็นการวางตวัอกัษรเสมอไปทางดา้นขวา 
3. Centered เป็นการวางตวัอกัษรอยู่ตรงกึ่งกลาง 
4. Justified เป็นการวางตวัอกัษรเสมอซา้ยและขวา 
5. Contour เป็นการวางตวัอกัษรใหม้ีความลอ้ไปกบัลกัษณะรูปร่างของภาพ 
6. Concrete เป็นการวางตวัอกัษรเป็นรูปร่างตามความตอ้งการ 
7. Direction เป็นการวางตวัอกัษรแบบมีทิศทาง 
 

6. องคป์ระกอบในการปฏิสัมพันธก์ับการจัดวางเลยเ์อาท ์
องคป์ระกอบในการปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การแสดงผลของขอ้มูลและการรบัขอ้มูล

น าเขา้ผ่านการจดัวางเลยเ์อาทใ์หแ้ก่ผูใ้ชง้าน 
1. กล่องรบัขอ้ความแบบบรรทดัเดียว เป็นกล่องขอ้ความที่ใชเ้พื่อกรอกขอ้มลูหรือ

ขอ้ความสัน้ ๆ เช่น ชื่อนามสกุล เบอรโ์ทรศพัท ์ 
2. กล่องรบัขอ้ความแบบหลายบรรทัด เป็นกล่องขอ้ความที่สามารถรบัขอ้ความ

ไดห้ลายบรรทดั เหมาะส าหรบักรอกขอ้มลูที่มีความยาว เช่น กล่องรบัขอ้มลูความคิดเห็น  
3. การใชปุ้่ มตวัเลือกแบบปุ่ มตวัเลือกมี 2 ประเภท คือ 

ปุ่ มตัวเลือกแบบกลม คือ ใน 1 ค  าถามผู้ใชง้านเลือกตอบค าถามไดเ้พียง 1 
ค าตอบเท่านัน้ 

ปุ่ มตวัเลือกแบบปุ่ มเหลี่ยม คือ จะเลือกไดม้ากกว่า 1 ตวัเลือก 
4. กล่องรบัตวัเลขแบบก าหนดขอบเขต ใชส้  าหรบัรบัค่าตัวเลขโดยมีช่วงตวัเลขที่

ไดถู้กบงัคบัไว ้ผูใ้ชง้านสามารถเพิ่ม-ลดไดต้ามที่ก าหนด 
5. กล่องรับวันที่  เป็นกล่องที่กดเลือกวันที่  โดยผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลด้วย

ตนเองหรือกดเลือกลกูศรที่อยู่ดา้นขา้งเพื่อเลือกวนัจากปฏิทิน 
6. กล่องเลือกสี เป็นกล่องที่รบัค่าสีได้เมื่อกดที่กล่องเลือกสีระบบก็จะแสดง

หนา้ต่างแสดงผลใหม่ส าหรบัเลือกสี 
7. แถบเลือกค่าตามช่วงที่ก าหนด เป็นเสน้แถบแสดงช่วงขอ้มูลโดยผูใ้ชส้ามารถ

ส่งค่าเขา้สู่ระบบโดยการเลื่อนปุ่ มตามแถบหรือเลือกตามช่วงที่ก าหนด 
8. กล่องแสดงรายการข้อมูล เป็นกล่องแสดงรายการของข้อมูลที่ผู ้พัฒนาได้

ก าหนดไว ้
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3. แนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจ 

3.1 การวิเคราะหส์ถานการณท์างกลยุทธ ์(SWOT)  
SWOT ที่มาจากค าว่า Strengths Weaknesses Opportunities and Threats เป็น

เครื่องมือในการประเมินปัจจยัที่เป็นสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเพื่อน ามาวิเคราะหถ์ึงจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรคของธุรกิจโดยมีรายระเอียดดงันี ้

3.1.1 สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment Analysis) 
เป็นการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งเป็นการประเมินจากสภาพแวดล้อม

ภายในบริษัท ไดแ้ก่ โครงสรา้งขององคก์ร และการจดันโยบายและกลยุทธ์ของหนา้ที่ธุรกิจต่าง ๆ 
ฯลฯ 

3.1.2 สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment Analysis) 
เป็นการประเมินโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ซึ่งเป็นการ

ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง กฎหมาย ฯลฯ 

จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง การด าเนินการงานภายในที่องคก์รสามารถท า
ไดด้ี และจะตอ้งวิเคราะหจ์ากการด าเนินงานภายใน  

จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง การด าเนินงานภายในที่องคก์รไม่สามารถ
กระท าไดด้ี การด าเนินงานภายในเหล่านี ้ที่จะเป็นอปุสรรคต่อความส าเร็จของบริษทั บริษัทจะตอ้ง
ก าหนดกลยุทธข์องบริษัทที่สามารถลบลา้งหรือปรบัปรุงจุดอ่อนของการด าเนินงานภายในเหล่านี ้
ใหด้ีขึน้  

โอกาส (Opportunities) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานขององคก์ร องคก์รจะตอ้งคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มภายนอก 
เพื่อการแสวงหาประโยชนจ์ากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกเหล่านี ้ 

อุปสรรค (Threats) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามต่อการ
ด าเนินงานของ (สมพร นอ้ยส าราญ, 2558) 
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ตาราง 1  SWOT Analysis 

 

 
 

3.2 โมเดลธรุกิจ (Business Model)  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไดอ้ธิบายว่า โมเดลธุรกิจ คือ แบบจ าลองธุรกิจ ว่าธุรกิจที่

จดัตัง้ขึน้มานั้นจะใหบ้ริการหรือขายอะไร บริการหรือขายใคร บริการหรือขายอย่างไร บริการหรือ
ขายที่ไหน ผลิตดว้ยอะไร ใครมาช่วยผลิต และมีรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอย่างไร รวมถึงมีก าไรจากการ
ใหบ้ริการและสินคา้ตวัไหนบา้ง ดงันัน้ โมเดลธุรกิจควรคิดก่อนการเริ่มธุรกิจ แต่ใครที่ไดท้ าธุรกิจไป
แลว้ก็ยังสามารถน าโมเดลธุรกิจมาปรบัปรุงโดยปรับเปลี่ยนใหด้ีขึน้ คิดให้เป็นภาพรวมมากขึน้ 
เครื่องมือที่จะคิดและสรา้งโมเดลธุรกิจที่ดีและนิยมใชก้ันอย่างมากชื่อ Business Model Canvas 
(BMC) ซึ่งจะท าให้เราเขา้ใจธุรกิจของเราไดด้ีมากขึน้ โดย  Business Model Canvas (BMC) นี้
เป็น แม่แบบ(template) ที่ช่วยในการออกแบบโมเดลธุรกิจ การสรา้งโมเดลธุรกิจนีต้อ้งเริ่มจากการ
คิดว่า สินค้าคืออะไร จะขายให้ใคร ขายอย่างไร ใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง ผลิตอย่างไร และมีก าไร
หรือไม่ตามภาพประกอบที่ 3  
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ภาพประกอบ 3 ภาพการสร้างโมเดลธุรกิจข้ันเริ่มต้น 
 

ที่มา : https://bsc.dip.go.th/th/category/business-plan/business-model-content 
 

Osterwalder (2005) ผู้ที่ คิ ด ค้น  The Business Model Canvas ได้ก ล่ า ว ไว้ ว่ า 
Business Model Canvas เป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วย ในการวางแผนธุรกิจที่จะท าใหเ้ห็นภาพรวม
ของธุรกิจหรือกิจการไดอ้ย่างครบถว้นรอบดา้น และท าใหส้ามารถวางแผนหรือก าหนดยุทธศาสตร ์
กลยุทธ ์เพื่อที่จะประเมินความส าเร็จของแผนงานและเลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกบัธุรกิจ โดย
การแบ่ง Business Model Canvas ในการวางแผน ออกเป็น 9 กล่อง ที่มีความต่อเนื่องเกี่ยวขอ้ง
กนั และจะช่วยใหเ้ห็นภาพธุรกิจไดอ้ย่างครบถว้นและชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
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ภาพประกอบ 4 The 9 Building Blocks (The Business Model Canvas) 
 
ที่มา : https://iammoulude.wordpress.com/2014/07/02/business-development-

model-of-canvas-the-9-building-block-approach/ 
 
ส่วนประกอบทัง้ 9 ส่วนของโดเมลสามารถอธิบายได ้ดงัต่อไปนี ้ 

1. คณุค่าของสินคา้/บริการที่นาเสนอ (Value Proposition) คือ การบ่งบอกถึงคณุค่า
สินค้า และบริการ ที่เป็นปัจจัยในการเลือกสินค้า และบริการแทนที่จะลือกซือ้จากคู่แข่ง หรื อ
อาจจะเป็นนวตักรรม หรือการน าเสนอผลงานที่น่าดึงดดูความสนใจ (Hassan, A., 2012) 

2. กลุ่มลูกค้าหลัก (Customer Segments) คือ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจ หรือมีผลต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model) โดย
จะตอ้งมีการระบุความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรม และคุณลักษณะอ่ืน ๆ เพื่อใหม้ั่นใจ
ไดค้วามตรงต่อความตอ้งการของลกูคา้ 

3. สายสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationships) คือ การระบุและการให้ล าดับ
ความส าคัญของลูกคา้ ตั้งแต่การใช้เครื่องตอบรบัหรือ เครื่องท างานอัตโนมัติ ไปจนถึงการใช้
บุคลากรที่ตอ้งใหค้วามใส่ใจและให้ความส าคัญ รวมไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาดไปตอบความ
ตอ้งการของลกูคา้ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั เพื่อใหเ้กิดการรบัรู ้และการจดจ าแบรนดส์ินคา้ เช่น
การท าสื่อ ประชาสมัพนัธต์่าง ๆ 
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4. ช่องทางการเขา้ถึง (Channels) คือ ช่องทางต่างๆในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย การสื่อสาร การจัดจ าหน่ายสินคา้ การติดต่อสื่อสารกบัลูกคา้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
การท าธุรกิจ 

5.  รูปแบบรายได ้(Revenue Streams) คือ กระแสเงินสดที่ธุรกิจจะได้รบัหลังจาก
หกัค่าใชจ้่ายแลว้ เพื่อน าไปวางแผนการท าธุรกิจ คณุค่าของสินคา้ที่ลกูคา้ยินยอมจ่าย เหล่านีช้่วย
ให้ธุรกิจด าเนินไดอ้ย่างราบรื่น รวมถึงการวางแผนการตลาด การบริหารหลังการขาย เพื่อสรา้ง
ความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ เพื่อน าไปสู่การซือ้ซ  า้ 

6. ทรัพยากรที่มี (Key Resources) คือ ส่วนประกอบที่ส  าคัญในการวางแผนทาง
ธุรกิจเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ เช่น ทรัพยากรทางการเงิน ทรพัยากรทางกายภาพต่างๆ รวมถึง
ทรพัยส์ินทางปัญญา และบุคลากร 

7. กิจกรรมหลักที่ท า (Key Activities) คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอ้ใหค้วามส าคัญ เพื่อ
เป็นปัจจยัหลกัในการตอบวตัถุประสงคข์องการท าธุรกิจ 

8. หุน้ส่วนหลัก (Key Partners) คือ เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจ 
และลดความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจ ที่ในปัจจุบนัมีความส าคญัเป็นอย่างมาก 

9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) คือการ าคนึงถึงต้นทุน ควบคุ่กับการสร้าง
คณุค่าของสินคา้และบริการ รวมถึงการดูแลความสัมพันธ์ลูกคา้ และตน้ทุนทรพัยากรของธุรกิจ
ดว้ย 

 
4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พิชญา นิลรุ่งรตันา (2556) ไดวิ้จยัเรื่องการศึกษาและพฒันาออกแบบแอปพลิเคชนัแบบ
อินเตอรแ์อคทีฟส าหรบัไอแพดเพื่อเป็นกรณีศึกษาสื่อแนะน าการท่องเที่ยวจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาแนวทางการสรา้งและออกแบบแอพพลิเคชันบนไอแพด และเพื่อ
พฒันาและออกแบบแอปพลิเคชนับนไอแพดที่สามารถใชเ้ป็นคู่มือส าหรบัการท่องเที่ยว ในจงัหวัด
เชียงใหม่ โดยมีการด าเนินงานวิจยัดังนี ้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นการท่องเที่ยวเพื่อ
เก็บข้อมูล สร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลของบุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสร้างแบบ
ประเมินร่างโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญในแง่มุมของผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นที่ ผูเ้ชี่ยวชาญมีความ
ช านาญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจยั น าขอ้มลูที่ไดม้าน ามาวิเคราะห ์เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบ และพัฒนาต่อไป 
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โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ แบบร่างที่ผ่านการคัดเลือกจากแบบร่างเหลือ 2 แบบ จากผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 3 
ดา้น  

พิมลอร ตันหัน (2559) ไดวิ้จยัเรื่อง แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศพัทม์ือถือ
ส าหรบัผูสู้งอายุ เพื่อศึกษาปัญหาการใชแ้อปพลิเคชนับนโทรศพัทม์ือถือของผูส้งูอายุและเพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพทม์ือถือส าหรบัผูสู้งอายุ โดยปัญหาการใชง้านแอป
พลิเคชันบนสมารท์โฟนของผูสู้งอายุจะมีปัญหาเกี่ยวกับ  สมถรรถภาพทางร่างกายของผูสู้งอายุ 
ปัญหากบัลักษณะทางกายภาพของอปุกรณ์โทรศพัทม์ือถือ และปัญหาเกี่ยวกบัการใชง้านฟังกช์ัน
ในแอปพลิเคชนัต่าง ๆ  ของโทรศพัทม์ือถือเนื่องจากผูส้งูอายุไม่คุน้เคยกบัการใชง้านโทรศพัทม์ือถือ
จะไม่เข้าใจการท างาน ดังนั้นการออกแบบแอปพลิเคชันส าหรับผู ้สูงอายุจึงควรศึกษาความ
ตอ้งการที่แทจ้ริงของคนกลุ่มนีแ้ละควรมีตวัอกัษรขนาดใหญ่ใชส้ีที่ไม่สดสว่าง พฒันาแอปพลิเคชัน
ที่สามารถใชเ้สียงสั่งงานไดก้็จะสะดวกส าหรบัผูส้งูอายุ 

สวิุช ถิระโครต และวีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2018) ไดวิ้จยัเรื่องพฤติกรรมการใชแ้ละการรูเ้ท่า
ทันอินเทอรเ์น็ตและทัศคติการใช้เนือ้หาดา้นสุขภาวะบนอินเทอรเ์น็ตของผู้สูงอายุ ผลการวิจัย
พบว่า พฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตของผูสู้งอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-
55 ปี วัตถุประสงค์หลักของการใช ้คือ เพื่อการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและผู้รู ้และการแสวงหา
ความรูด้า้นสขุภาพอนามยัดว้ยโปรแกรมเฟซบุ๊ค 

อารีย ์มยังพงษ์ และเกือ้กูล ตาเย็น (2559) ไดวิ้จัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความตอ้งการ
เรียนรู้สื่อเทคโนโลยีของผู้สูงอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี โดยพบว่าปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีของผูส้งูอายุในระดับมากสดุ คือ อินเทอรเ์น็ต ช่วยใหผู้สู้งอายุสามารถติดต่อสื่อสารมี
ความสัมพันธ์กับครอบครัว ญาติพี่น้อง บุตรหลานและเพื่อนๆ ที่อยู่ห่างไกล ได้สะดวกยิ่งขึน้ 
รองลงมาคือผูส้งูอายุสามารถรบัชมภาพยนตรแ์ละฟังเพลงบนอินเทอรเ์น็ต  เพื่อสรา้งความบนัเทิง
เริงใจท าใหค้ลายความเครียดไดเ้ป็นอย่างมาก ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนเทคโนโลยีส าหรบัผูส้งูอายุ
ในระดับมากสุด คือ บริการใช้คอมพิวเตอรแ์ละอินเทอร์เน็ตตามห้องสมุด สถานพยาบาล 
ศูนย์บริการผูสู้งอายุและชมรมผูสู้งอายุต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ใหค้  าปรึกษาแนะน าการใช้งาน
รองลงมาคือ การใหค้วามรูแ้ละฝึกทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยีส  าหรบัผูส้งูอายุเพื่อการเขา้ถึงและ
การรูเ้ท่าทันปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการเรียนรูส้ื่อ เทคโนโลยีของผูสู้งอายุในยุคหลอมรวม
เทคโนโลยี  

รตันโชติ เทียนมงคล (2560) ไดศ้ึกษาและวิเคราะห ์13 ฟอนตแ์ห่งชาติชุดภาษาไทยบน
หนา้จอแสดงผลแบบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร ์ที่มีความเหมาะสมต่อประจกัษ์ภาพและความสามารถ
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ในการอ่านได ้กับกลุ่มผูส้งูวยัตอนตน้ โดยผลการศึกษาสรุปไดว่้าฟอนตท์ี่เลือกใช้ส าหรบัผูส้งูอายุ
นัน้ควรมีขนาดของหวัพยญัชนะที่หนาและมีสดัส่วน 1:3 ระหว่างความกวา้งของตวัอกัษร 
 วิชญ์พล เกตุชัยโกศล (2558) ไดศ้ึกษาขนาดของปุ่ มที่เหมาะสมในโมบายแอปพลิเคชัน
ส าหรบัผูส้งูอายุ ในงานวิจยันีไ้ดก้ล่าวถึงการพฒันาปุ่ มในแอปพลิเคชนัใหม้ีความเหมาะสมกบัการ
ใชง้านของ ผูส้งูอายุ โดยการสรา้งเกมบนโมบายแอปพลิเคชนัใหผู้ส้งูอายุทดสอบการมองเห็นและ
การตอบสนอง และน าผลที่ได้จากการทดสอบนั้นมาวิเคราะห์และพัฒนาเพื่อหาขนาดปุ่ มที่
เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ  โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์เป็นดังนี ้ อายุมีผล  ต่อการ
ออกแบบขนาดของปุ่ ม ซึ่งขนาดของปุ่ มที่เหมาะสมคือ 50 พิกเซล  

จากแนวคิดและทฤษฎีการออกแบบผูวิ้จัยไดเ้ลือกน าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ
น ามาวิเคราะหแ์อปพลิเคชนัธุรกิจจดัหางาน ดงันี ้

1. องคป์ระกอบงานกราฟิก (Element of Design) องคป์ระกอบหลกัๆ ในงานกราฟิก 
โดยเลือกใช ้ดงันี ้

1.1 รูปร่าง (Shape) โดยวิเคราะหจ์ากลกัษณะของปุ่ ม ภาพ 
1.2 ที่ว่าง (Space) โดยวิเคราะหจ์ากการจดัการพืน้ที่ หรือการใชพ้ืน้หลงั 
1.3 สี (Color) โดยวิเคราะหจ์ากการใชส้ีที่เป็นสีหลกั และสีรอง 
1.4 ตวัอกัษร (Font) โดยวิเคราะหจ์ากการใชต้วัอกัษร ขนาด 

2. Layout Interaction Element 
2.1 การใชก้ล่องขอ้ความ โดยวิเคราะหจ์ากการใชง้านของกล่องขอ้ความ การใช้

ชุดตวัเลข 
2.2 การใช้ปุ่ ม โดยวิเคราะห์จากลักษณะการใช้งานของปุ่ มกด เพื่อไปยังอีก

หนา้ต่างหนึ่ง 
2.3 กล่องแสดงรายการข้อมูล (Drop down Menu) โดยวิเคราะห์จากการใช้

กล่องแสดงรายการของขอ้มลูในแอปพลิเคชนั 
2.4 System menu / navigation / step by step guide โดยวิเคราะหจ์ากการใช้

การใชง้านของเมนูต่าง ๆ เพื่อไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง และมีการให้ค  าแนะน าก่อนเริ่มต้นใชง้าน
หรือไม ่

 
 
 



  31 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางานส าหรับผู ้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีวิธีการด าเนินการวิจยั ดงัต่อไปนี ้
 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหแ์อปพลิเคชันธุรกิจจดัหางานใน Play store 
เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารและงานวิจยั ทัง้ในรูปแบบต ารา หนงัสือ เอกสาร

ทางวิชาการ งานวิจัย รวมไปถึงสื่อออนไลนใ์นเว็บไซต ์และศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการออกแบบ
แอปพลิเคชนัจัดหางานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหา
งานส าหรบัผูส้งูอายุ โดยเลือกน าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งเพื่อน ามาวิเคราะหแ์อปพลิเคชนัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัหางาน ดงันี ้

1. องคป์ระกอบงานกราฟิก (Element of Design) องคป์ระกอบหลกัๆ ในงานกราฟิก 
โดยเลือกใช ้ดงันี ้

1.1 รูปร่าง (Shape) โดยวิเคราะหจ์ากลกัษณะของปุ่ ม ภาพ 
1.2 ที่ว่าง (Space) โดยวิเคราะหจ์ากการจดัการพืน้ที่ หรือการใชพ้ืน้หลงั 
1.3 สี (Color) โดยวิเคราะหจ์ากการใชส้ีที่เป็นสีหลกั และสีรอง 
1.4 ตวัอกัษร (Font) โดยวิเคราะหจ์ากการใชต้วัอกัษร ขนาด 

2. Layout Interaction Element 
2.1 การใชก้ล่องขอ้ความ โดยวิเคราะหจ์ากการใชง้านของกล่องขอ้ความ การใช้

ชุดตวัเลข 
2.2 การใช้ปุ่ ม โดยวิเคราะห์จากลักษณะการใช้งานของปุ่ มกด เพื่อไปยังอีก

หนา้ต่างหนึ่ง 
2.3 กล่องแสดงรายการข้อมูล (Drop down Menu) โดยวิเคราะห์จากการใช้

กล่องแสดงรายการของขอ้มลูในแอปพลิเคชนั 
2.4 System menu / navigation / step by step guide โดยวิเคราะหจ์ากการใช้

การใชง้านของเมนูต่างๆ เพื่อไปยงัอีกหนา้ต่างหนึ่ง และมีการใหค้  าแนะน าก่อนเริ่มตน้ใชง้านแอป
พลิเคชนัหรือไม่ 
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กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
แอปพลิเคชันธุรกิจจัดหางานใน Play store โดยพิจารณาจากยอดการดาวน์โหลด

เพื่อใช้งานและการให้คะแนนความพึงพอใจในแอปพลิเคชันสูงสุดจ านวน 5 แอปพลิเคชัน ซึ่ง
ส ารวจในปี 2562  ไดแ้ก่  

1. แอปพลิเคชนั Indeed  
2. แอปพลิเคชนั Jora Job  
3. แอปพลิเคชนั JobThai  
4. แอปพลิเคชนั JOBTOPGUN  
5. แอปพลิเคชนั JOBBKK  
 

ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบแอปพลเิคชันต้นแบบธุรกจิจัดหางานส าหรับผู้สูงอาย ุ
การออกแบบแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูสู้งอายุโดยอาศยัขอ้มูลจาก

การวิเคราะหแ์อปพลิเคชนัจดัหางานใน Play Store จากขัน้ตอนที่ 1 
 

ข้ันตอนท่ี 3 การสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับแอปพลิเคชันต้นแบบเพื่อรวบรวมและ
วิเคราะหข์้อมูล 

3.1 แบบสอบถามส าหรับผู้สูงอายุ 
ผูวิ้จยัไดส้รา้งแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มลูของบุคคลทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่มชี่วงอายุ

ตัง้แต่ 50-65 ปี ไม่จ ากดัเพศ การศึกษา และอาชีพ โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี ้
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่  2 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน

ตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุโดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนตามเกณฑแ์บบมาตร
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ใชเ้กณฑ์การให้คะแนนแบบลิงเกิรด์สเกล (Linkert Scale) คือ 
วิธีการก าหนดค าแนนใหค้วามพึงพอใจที่มากที่สดุเป็นคะแนนที่สงูที่สดุ ไล่ไปนอ้ยสดุ 
 

3.2 แบบสอบถามส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
ผูวิ้จยัไดเ้ลือกผูเ้ชี่ยวชาญเป็นผูป้ระเมินแนวทางออกแบบแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจ

จัดหางานส าหรบัผูสู้งอายุ โดยผูวิ้จัยได้ท าแบบประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันตน้แบบ
ธุรกิจจัดหางานส าหรบัผูสู้งอายุในด้านสมรรถนะการใชง้าน ด้านสุนทรียะในการออกแบบ และ
ดา้นเนือ้หา เพื่อน าแนวคิดไปปรบัปรุงและพฒันาการออกแบบ 
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กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1 บุคคลที่อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 50-65 ปี ไม่จ ากัดเพศ การศึกษา และอาชีพ 

โดยการสุ่ม 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยอ้างอิงจากสูตรของ Taro Yamane (อ้างอิงใน 

Greedisgood, 2560) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 (Confidence 90%) และสัดส่วนความ
คลาดเคลื่อน = 0.01 สามารถเขียนเป็นสมการไดค้ือ 

n = N  ÷ (1+Ne2) 
เมื่อ n คือกลุ่มตวัอย่าง, N คือประชากร, e คือค่าความคลาดเคลื่อน 

แทนในสตูร n=100,001 ÷ (1+100,001 x 0.012) 
n=100,001 ÷ (1+100,001 x 0.01) 
n=100,001 ÷ (+1,001.01) 
n=99.90 

ซึ่งจะไดก้ลุ่มตวัอย่างในการท าวิจยัครัง้นี ้≈ 100 คน  
 

กลุ่มที่ 2 ผูเ้ชี่ยวชาญในด้านเนื ้อหาและการออกแบบ จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเนื ้อหา 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจ านวน 2 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง ไดแ้ก่ 

1. คณุสชุาต นกกระจิบ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ 
2. คณุพธู พิมพร์ะเบียบ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ 
3. คณุทิพวลัย ์นิลพนัธ ์ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา 
 

ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบจากผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แอปพลิเคชันต้นแบบและวิเคราะหผ์ลข้อมูล 

จากผลการรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผูส้งูอายุและ
ผูเ้ชี่ยวชาญ ในขั้นตอนที่ 3 เพื่อน ามาปรบัปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางาน
ส าหรบัผูส้งูอายุ ครัง้ที่ 2 

 
ข้ันตอนท่ี 5 ผลการพัฒนาแผนธุรกิจ และโมเดลวเิคราะหอ์งคป์ระกอบธุรกิจ 

จากขั้นตอนที่ 1 น าผลการวิเคราะหแ์อปพลิเคธุรกิจชนัจดัหางานใน Play store จ านวน 
5  แอปพลิเคชนั มาเขียนแผนธุรกิจโดยการวิเคราะหปั์จจยัแวดลอ้มภายในและภายนอกโดยอาศัย
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การประเมินศักยภาพธุรกิจ (SWOT Analysis) และเขียนโมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบธุรกิจ 
(Business Model Canvas) โดยวิเคราะหจ์ากผลการศึกษาแอปพลิเคชันธุรกิจจัดหางานใน Play 
store 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวิเคราะหแ์อปพลิเคชนัธุรกิจจัดหางานที่มีอยู่

ใน Play Store เพื่อน าไปพฒันาแอปพลิเคชนัตน้แบบเพื่อหางานส าหรบัผูสู้งอายุและศึกษาความ
ตอ้งการแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจัดหางานส าหรบัผูสู้งอายุ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผูส้งูอายุหรือ
บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 - 65 ปี ในเขตกรุงเทพฯ ผูวิ้จัยไดน้ าการศึกษาองคป์ระกอบงานกราฟิก 
(Element Of Design) และองค์ประกอบของปฏิสัมพันธ์ด้านการจัดวาง (Layout Interaction 
Element) มาวิเคราะหแ์อปพลิเคชนัธุรกิจจดัหางานใน Play store โดยวดัจากยอดการดาวนโ์หลด
เพื่อใชง้านและการใหค้ะแนนในแอปพลิเคชันโดยใชต้ารางประกอบค าบรรยายและ ค าอธิบาย
จ าแนกเป็น 5 ตอน ตามล าดบั ต่อไปนี ้ 

ตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหแ์อปพลิเคชนัธุรกิจจดัหางานใน Play store 
ตอนที่ 2 การออกแบบแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุ 
ตอนที่ 3 การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตน้แบบเพื่อรวบรวมและ

วิเคราะหข์อ้มลู 
ตอนที่ 4 การพัฒนาแอปพลิเคชนัตน้แบบจากผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

แอปพลิเคชนัตน้แบบและวิเคราะหผ์ลขอ้มลู 
ตอนที่ 5 ผลการพฒันาแผนธุรกิจ และโมเดลวิเคราะหอ์งคป์ระกอบธุรกิจ 
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ตอนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหแ์อปพลิเคชันธุรกิจจัดหางานใน Play store  
 

Indeed (การติดตั้ง : 50,000,000+ / การให้คะแนน : 783,035 คน) 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 แอปพลิเคชนั Indeed 
 

1. องคป์ระกอบงานกราฟิก (Element Of Design) 
1.1 รูปร่าง (Shape) 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 การใชรู้ปร่างใน Indeed 
 

การใช้ปุ่ มใน Indeed เป็นการใชปุ้่ มในรูปทรงวงรี มีขนาดกวา้ง เป็นแนวนอน 
และใชส้ีฟ้าท าใหปุ้่ มมีความเด่นขึน้มา เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัในสิ่งที่ผูใ้ชจ้ะกดไปยงัหนา้
ต่อๆ ไป 
  



  38 

1.2 ที่ว่าง (Space) 

 

    
 

ภาพประกอบ 7 การใชท้ี่ว่างใน Indeed 
 

การใชท้ี่ว่างใน Indeed ใชพ้ืน้หลงัเป็นสีขาว เนน้ความสบายตา มีการออกแบบที่
มีองคป์ระกอบนอ้ย เรียบง่าย มีการใชไ้อคอนเพื่อสื่อใหเ้ห็นภาพมากขึน้และไม่น่าเบื่อ มีการใชส้ีที่
ไม่มากเกินไป ไม่รบกวนสายตา 
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1.3 สี (Color)  
การใชส้ีใน Indeed มีการใชส้ีแบ่งเป็น 2 ชุดสี โดยมี 

1. ชุดสีน า้เงิน จะใชใ้นส่วนที่เป็นปุ่ มกด และสญัลกัษณข์อง Indeed 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 การใชช้ดุสีน า้เงินใน Indeed 
 

2. ชุดสีสม้ จะใชใ้นส่วนที่เป็นไอคอนที่แสดงสญัลกัษณ์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 การใชช้ดุสีสม้ใน Indeed 
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โดยการใชชุ้ดสีฟ้าและชุดสีสม้เป็นคู่สีที่ตรงขา้มกนั แต่ผูอ้อกแบบไดใ้ชส้ีขาว
และสีด ามาแทรกระหว่างสีคู่ตรงขา้มจะช่วยลดความแตกต่างระหว่างสองสีได ้ 

1.4 ตวัอกัษร (Font)  
 

 
 

ภาพประกอบ 10 การใชต้วัอกัษรใน Indeed 
 

ใน Indeed มีการใชต้วัหนงัสือ 2 รูปแบบ ซึ่งจะมีทัง้ภาษาองักฤษ และภาษาไทย 
ในส่วนลักษณะของตัวอกัษรไทยนั้น ใชต้วัอกัษรไทยแบบดั้งเดิมหรือแบบมีหัวเป็นเอกลกัษณ์ของ
ภาษาไทยแสดงความเป็นทางการ การใช้ตัวหนังสือแบบมีหัวจะท าให้อ่านได้ง่ายมากกว่า
ตวัหนงัสือแบบไม่มีหวั 

2. องคป์ระกอบของปฏิสัมพันธด์้านการจัดวาง (Layout Interaction Element) 
2.1 การใชก้ล่องขอ้ความ 
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ภาพประกอบ 11 การใชก้ล่องขอ้ความใน Indeed 
 

Indeed ในหนา้ของ Resume และ Profile มีการใชก้ล่องรบัขอ้ความแบบกล่อง
รบัขอ้ความบรรทดัเดียว กล่องรบัขอ้ความหลายบรรทดั และมีการใชก้ล่องรบัขอ้ความบรรทดัเดียว
และในหนา้ของการเขา้ใชง้านจะมีการใชแ้บบกล่องรบัรหสัผ่านในส่วนที่ถามถึงการเขา้ถึงประวัติ
ส่วนตัวจะมีการใชปุ้่ มตัวเลือกแบบปุ่ มกลมเพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถตั้งการเขา้ถึงข้อมูลแบบเปิดเผย 
หรือไม่เปิดเผย มีการใชก้ล่องแสดงรายการขอ้มลู  

2.2 การใชปุ้่ ม 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 การใชปุ้่ มใน Indeed 
 

การใชง้านของปุ่ มกดต่าง ๆ  ใน Indeed เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เช่น เมื่อกดปุ่ ม Find 
Jobs น าไปสู่หน้ารวบรวมงานที่ผู ้ใช้ต้องการค้นหา เป็นการกดปุ่ มเพื่อเขา้ไปยังอีกหน้า ไม่ใช่
หนา้ต่างที่ซอ้นขึน้มา 
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2.3 กล่องแสดงรายการขอ้มลู 
 

 

 
ภาพประกอบ 13 การใชก้ล่องแสดงรายการขอ้มลูใน Indeed 

 
มีการใช้กล่องแสดงรายการขอ้มูล เมื่อกดจะขึน้ให้เลือกสะดวกต่อการกรอก

ขอ้มลูโดยไม่ตอ้งพิมพ ์ซึ่งจะใชใ้นส่วนขอ้มลูพืน้ฐาน สามารถกดเลือกไดท้นัที 
2.4 System menu / navigation / step by step guide 
 

 
ภาพประกอบ 14 การใช ้System menu / navigation / step by step guide ใน Indeed 
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Indeed เมื่อเขา้มาไม่มี step by step สอน ท าใหผู้ใ้ชจ้ะมีความสบัสน และตอ้ง
ลองใชด้ว้ยตวัเอง ส่วนการใชง้านเมนูต่าง ๆ นัน้สามารถใชง้านไดด้ี มีการแบ่งหวัขอ้หลกัไวใ้นหนา้
แรกของแอปพลิเคชนั เมื่อกดก็จะไปยงัหนา้ต่าง ๆ ตามที่หวัขอ้ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจน 
 

Jora Job (การติดตั้ง : 1,000,000+ / การให้คะแนน : 16,657 คน) 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 แอปพลิเคชนั Jora Job 
 

1. องคป์ระกอบงานกราฟิก (Element Of Design) 
1.1 รูปร่าง (Shape) 

 
 

ภาพประกอบ 16 การใชรู้ปร่างใน Jora Job 
 

การใชรู้ปร่างใน Jora Job เป็นการใชปุ้่ มรูปทรงส่ีเหลี่ยมผืนผา้ ในแนวนอน และ
ใชส้ีเขียว ท าใหปุ้่ มมีความเด่นขึน้มาเมื่ออยู่ในหนา้แอปพลิเคชัน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคัญ
ในสิ่งที่ผูใ้ชจ้ะกดไปยงัหนา้ต่อ ๆ ไป 
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1.2 ที่ว่าง (Space) 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 การใชท้ี่ว่างใน Jora Job 
 

การใชพ้ืน้ที่ว่างใน Jora Job ใชพ้ืน้หลงัเป็นสีขาวมีการออกแบบที่มีองคป์ระกอบ
นอ้ย เรียบง่าย มีการใชไ้อคอนในส่วนที่เป็นเมนูหลกัดา้นล่าง  

1.3 สี (Color) 
 

 
 

ภาพประกอบ 18 การใชสี้ใน Jora Job 
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การใชส้ีใน Jora Job มีการใชส้ีเพียง 1 ชุดสี นั้นคือสีเขียวเป็นสีหลัก โดยจะใชส้ี
เขียว ในส่วนที่เป็นปุ่ มกดคน้หางาน ปุ่ มกดสมคัรงาน ช่องคน้หา และไอคอนของ เมนูหลักเพื่อบ่ง
บอกถึงว่าตอนนี ้ผูใ้ชก้ าลงัใชง้านอยู่ในหนา้ใด 

1.4 ตวัอกัษร (Font) 

 
 

ภาพประกอบ 19 การใชต้วัอกัษรใน Jora Job 
 

การใช้ตัวอักษรใน  Jora Job มีการใช้ตัวอักษรหลักๆ ดังนี ้  ตัวอักษรแบบ 
Normal, Regular ประเภทตวัธรรมดา, Bold ประเภทตวัหนา, Light ประเภทตวับางพิเศษ ส่วนตัว
อกัษรไทยจะใชแ้บบดั้งเดิมหรือแบบมีหัว เป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยแสดงความเป็นทางการ
คลา้ย Serif ใชไ้ดก้ับทั้งส่วนหัวเรื่องและเนือ้เรื่อง การใชต้ัวหนังสือแบบมีหัวจะท าใหอ่้านไดง้่าย
มากกว่าตัวหนังสือแบบไม่มีหัว ส่วนในเรื่องของการจัดวางตัวอักษรนั้นจะเป็นการจัดแบบวาง
ตวัอักษรเสมอซา้ยเป็นส่วนใหญ่ ใชห้ลัก Hierarchy ในการจดัวางล าดบัความส าคญัเรียงจากบน
ไปล่าง โดยใช้สีตัวหนังสือสีด  าตัวหนาบ่งบอกถึงความส าคัญและใช้สีเทาตัวหนังสือบางเป็น
ความส าคญัรองลงมา 

2. องคป์ระกอบของปฏิสัมพันธด์้านการจัดวาง (Layout Interaction Element) 
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2.1 การใชก้ล่องขอ้ความ 
 

 

 
ภาพประกอบ 20 การใชก้ล่องขอ้ความใน Jora Job 

 
 Jora Job ในหน้าของ What kind of job are you looking for? ซึ่งอยู่ในหน้า

แรก มีการใชก้ล่องรบัขอ้ความแบบกล่องรบัขอ้ความบรรทดัเดียวเท่านัน้ 
2.2 การใชปุ้่ ม 
 

 
 

ภาพประกอบ 21 การใชปุ้่ มใน Jora Job 
 

Jora Job มีการใชง้านของปุ่ มกดต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกตอ้ง แต่บางหนา้นัน้การ
เขา้ถึงก็ยังมีความสบัสน เช่น เมื่อกดปุ่ ม Search for a job น าไปสู่หนา้รวบรวมงานที่ผูใ้ชต้อ้งการ
คน้หา เป็นการกดปุ่ มเพื่อเขา้ไปยังอีกหนา้ ไม่ใช่หน้าต่างที่ซ้อนขึน้มา แต่เมื่อกดปุ่ มสมัครงาน     
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แอปพลิเคชนัก็จะถูกเชื่อมไปยงัหนา้ต่างเว็บอ่ืน ๆ แต่บางหนา้นัน้ก็จะมีหนา้ต่างขึน้มาใหอ้ัพโหลด
ประวตัิส่วนตวัหรือ resume ของผูส้มคัรได ้

2.3 กล่องแสดงรายการขอ้มลู 
ใน Jora Job ไม่มีการใชก้ล่องแสดงรายการขอ้มลู 

2.4 System menu / navigation / step by step guide 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 การใช ้System menu / navigation / step by step guide ใน Jora Job 
 
Jora Job มีการแนะน าการใชง้าน ตัง้แต่เปิดแอปพลิเคชนั หลงัจากที่โหลดขึน้มา

จะพบหนา้ดังภาพประกอบ 22 เป็นการแนะน าการใชง้านของแอปพลิเคชัน ท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจมาก
ยิ่งขึน้ และยงัมีเมนูส าคญัๆ ในแถบล่าง สามารถเขา้ถึงหนา้เมนูต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว 
 

JobThai (การติดตั้ง : 100,000+ / การให้คะแนน : 7,134) 
 

 
 

ภาพประกอบ 23 แอปพลิเคชนั Jobthai 
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1. องคป์ระกอบงานกราฟิก (Element Of Design) 
1.1 รูปร่าง (Shape) 
 

 
 

ภาพประกอบ 24 การใชรู้ปร่างใน Jobthai 
 

การใชรู้ปร่างใน JobThai ใชปุ้่ มรูปทรงส่ีเหลี่ยมผืนผา้กรอบมนและใชส้ีสม้ท าให้
ปุ่ มมีความเด่นขึน้มา เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัในสิ่งที่ผูใ้ชจ้ะกดไปยงัหนา้ต่อๆ ไป 

1.2 ที่ว่าง (Space) 
 

 
 

ภาพประกอบ 25 การใชท้ี่ว่างใน Jobthai 
 

การใชท้ี่ว่างใน JobThai ใชพ้ืน้หลังเป็นสีขาว มีการใช้รูปภาพเป็นจ านวนมาก 
องคป์ระกอบในหนา้แรกมีการใชไ้อคอนในส่วนที่เป็นเมนูหลกัดา้นล่าง และมีการใชส้ญัลกัษณข์อง
แต่ละบริษัทมาใช ้
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1.3 สี (Color) 
 

 
 

ภาพประกอบ 26 การใชสี้ใน Jobthai 
 

การใชส้ีใน JobThai มีการใชส้ี 2 ชุดสี นั้นคือสีสม้เป็นสีหลัก โดยจะใชส้ีสม้ใน
ส่วนที่เป็นปุ่ มกดคน้หางาน ปุ่ มกดสมัครงาน ช่องคน้หา และไอคอนของเมนูหลักเพื่อบ่งบอกว่า
ตอนนี้ผู ้ใช้ก าลังใช้งานอยู่ในหน้าใด และใช้สีเขียวเป็นสีรอง ซึ่งจะประกอบอยู่ในส่วนของรูป
ประกอบภายใน JobThai 

1.4 ตวัอกัษร (Font) 
 

 
 

ภาพประกอบ 27 การใชต้วัอกัษรใน Jobthai 
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JobThai มีการใชต้ัวอกัษรหลักๆ ดงันี ้ตัวอกัษรแบบ Normal, Regular ประเภท

ตวัธรรมดา, Bold ประเภทตวัหนา, Light ประเภทตวับางพิเศษ ส่วนลกัษณะของตวัอกัษรไทย นั้น
จะใชต้วัอักษรไทยแบบดัง้เดิมหรือแบบมีหวั เป็นเอกลกัษณ์ของภาษาไทยแสดงความเป็นทางการ
ใช้ได้กับทั้งส่วนหัวเรื่องและเนื ้อเรื่อง การใช้ตัวหนังสือแบบมีหัวจะท าให้อ่านได้ง่ายมากกว่า
ตัวหนังสือแบบไม่มีหัว ส่วนในเรื่องของการจัดวางตัวอักษรนั้นจะเป็นการจัดแบบวางตัวอักษร
เสมอซ้ายเป็นส่วนใหญ่ ใชห้ลัก Hierarchy ในการจัดวางล าดับความส าคัญเรียงจากบนไปล่าง 
โดยใช้สีตัวหนังสือสีส้มหรือสีด  า เพื่อบ่งบอกถึงความส าคัญ และใช้สีเทาตัวหนังสือบางเป็น
ความส าคญัรองลงมา 

2. องคป์ระกอบของปฏิสัมพันธด์้านการจัดวาง (Layout Interaction Element) 
2.1 การใชก้ล่องขอ้ความ 
 

 
 

ภาพประกอบ 28 การใชก้ล่องขอ้ความใน Jobthai 
 

JobThai ในหน้าของ Search Job ซึ่งอยู่ในแถบเมนูสุดท้าย มีการใชก้ล่องรับ
ขอ้ความแบบกล่องรบัขอ้ความบรรทดัเดียว 

 
 
 
 
 



  51 

2.2 การใชปุ้่ ม 
 

 
 

ภาพประกอบ 29 การใชปุ้่ มใน Jobthai 
 

การใชปุ้่ มใน JobThai เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เช่น เมื่อกดปุ่ ม Search จะไปยงั หนา้
รวบรวมงานที่ผูใ้ชต้อ้งการคน้หา เป็นการกดปุ่ มเพื่อเขา้ไปยงัอีกหนา้ ไม่ใช่หนา้ต่างที่ซอ้นขึน้มา 

2.3 กล่องแสดงรายการขอ้มลู 
 

 
 

ภาพประกอบ 30 การใชก้ล่องแสดงรายการขอ้มลูใน Jobthai 
 

ใน JobThai เมื่อกดส่วนที่เป็นขอ้มูลพืน้ฐาน จะขึน้กล่องแสดงรายการข้อมูล
ขึน้มาใหเ้ลือก ท าใหผู้ใ้ชส้ะดวกไม่ตอ้งพิมพ ์
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2.4 System menu / navigation / step by step guide 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 การใช ้System menu / navigation / step by step guide ใน Jobthai 
 

JobThai มีการแนะน าการใชง้าน ตั้งแต่เปิดแอปพลิเคชันขึน้มาจะปรากฏหน้า
การแนะน าการใช้งานของแอปพลิเคชันดังภาพประกอบ 31 ท าให้ผู ้ใช้เข้าใจมากยิ่งขึน้ และ
สามารถใชง้านตามค าแนะน าไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 
JOBTOPGUN (การติดตั้ง : 100,000+ / การให้คะแนน : 1,439) 
 

 
 

ภาพประกอบ 32 แอปพลิเคชนั JOBTOPGUN 
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1. องคป์ระกอบงานกราฟิก (Element Of Design) 
1.1 รูปร่าง (Shape) 
 

 
 

ภาพประกอบ 33 การใชรู้ปร่างใน JOBTOPGUN 
 

การใชปุ้่ มในก JOBTOPGUN เป็นการใชปุ้่ มในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา้กรอบมน 
และใชส้ีฟ้าท าใหปุ้่ มมีความโดดเด่นขึน้ เมื่ออยู่ในหน้าแอปพลิเคชัน และมีการน าสัญลักษณ์  > 
(มากกว่า) เพื่อบ่งบอกถึงการกดเขา้ไปสู่อีกหนา้หนึ่งได ้

 
1.2 ที่ว่าง (Space) 
 

 
 

ภาพประกอบ 34 การใชท้ี่ว่างใน JOBTOPGUN 
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ใน JOBTOPGUN ใช้พื ้นหลังเป็นสีขาว มีการออกแบบที่มี เนื ้อห าเต็มหน้า     
แสดงรายละเอียดของงานต่าง ๆ  

1.3 สี (Color) 
 

 
 

ภาพประกอบ 35 การใชสี้ใน JOBTOPGUN 
 

การใช้สีใน  JOBTOPGUN มีการใช้สี 2 ชุดสี นั้นคือสีฟ้าและสีเขียว สีฟ้าถูก
น าไปใชท้ี่หัวขอ้ต่าง ๆ ปุ่ มกดคน้หา และไอคอนของเมนูหลักเพื่อบ่งบอกถึงว่าตอนนีผู้ใ้ชก้ าลงัใช้
งานอยู่ในหนา้ใด ส่วนสีเขียวอยู่ในหนา้ของ Super Resume กรอกขอ้มลูของผูใ้ชง้าน 

1.4 ตวัอกัษร (Font) 
 

 
 

ภาพประกอบ 36 การใชต้วัอกัษรใน JOBTOPGUN 
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การใชต้ัวอักษรใน JOBTOPGUN มีการใช้ตัวอักษรหลักๆ ดังนี ้ ตัวอักษรแบบ 
Normal, Regular ประเภทตัวธรรมดา, Bold ประเภทตัวหนา, Light ประเภทตัวบางพิเศษ ส่วน
ลักษณะของตัวอักษรไทยนั้นจะใช้ตัวอักษรไทยแบบดั้งเดิมหรือแบบมีหัวเป็นเอกลักษณ์ของ
ภาษาไทยแสดงความเป็นทางการคล้าย  Serif ใช้ได้กับทั้งส่วนหัวเรื่องและเนื ้อเรื่อง การใช้
ตวัหนงัสือแบบมีหวัจะท าใหอ่้านไดง้่ายมากกว่าตัวหนงัสือแบบไม่มีหวั ส่วนในเรื่องของการจดัวาง
ตวัอักษรนั้นจะเป็นการจดัแบบวางตัวอักษรเสมอซา้ยเป็นส่วนใหญ่ ใชห้ลกั Hierarchy ในจดัวาง
ล าดบัความส าคญัเรียงจากบนไปล่าง โดยใชส้ีตวัหนังสือสีฟ้าตวัหนา บ่งบอกถึงความส าคญั และ
ใชส้ีเทาตวัหนงัสือบางเป็นความส าคญัรองลงมา 

2. องคป์ระกอบของปฏิสัมพันธด์้านการจัดวาง (Layout Interaction Element) 
2.1 การใชก้ล่องขอ้ความ 

 

 
 

ภาพประกอบ 37 การใชก้ล่องขอ้ความใน JOBTOPGUN 
 

JOBTOPGUN ในหน้าค้นหาต าแหน่งงาน ซึ่งอยู่ช่องพิมพ์ต าแหน่งงาน หรือ
รายชื่อบริษัท มีการใชก้ล่องรบัขอ้ความแบบกล่องรบัขอ้ความบรรทดัเดียว  
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2.2 การใชปุ้่ ม 
 

 
 

ภาพประกอบ 38 การใชปุ้่ มใน JOBTOPGUN 
 

การใชปุ้่ มใน JOBTOPGUN เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เช่น เมื่อกดปุ่ ม > ตรง Super 
Match น าไปสู่หนา้รวบรวมงานที่ผูใ้ช้ตอ้งการคน้หา เป็นการกดปุ่ มเพื่อเขา้ไปยังอีกหน้า ไม่ใช่
หนา้ต่างที่ซอ้นขึน้มา 

2.3 กล่องแสดงรายการขอ้มลู 
 

 
 

ภาพประกอบ 39 กล่องแสดงรายการขอ้มลูใน JOBTOPGUN 
 

ส่วนที่เป็นขอ้มลูพืน้ฐาน มีการใชปุ้่ มตวัเลือกแบบปุ่ มเหลี่ยม คือ เลือกไดม้ากกว่า 
1 ตวัเลือก ในช่องของสายอาชีพ พืน้ที่ท างาน สะดวกต่อการกรอกขอ้มลูโดยไม่ตอ้งพิมพ์ สามารถ
กดเลือกไดท้นัที 
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2.4 System menu / navigation / step by step guide 
JOBTOPGUN ไม่มี step by step สอน ท าให้ผู ้ใช้จะมีความสับสนและต้อง

ลองใชด้ว้ยตวัเอง ส่วนการใชง้านเมนูต่าง ๆ นัน้สามารถใชง้านไดด้ี มีการแบ่งหวัขอ้หลกัไวใ้นหนา้
แรก เมื่อกดก็จะไปยงัหนา้ต่าง ๆ ตามที่หวัขอ้ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจน 

 
5. JOBBKK (การติดตั้ง : 50,000+ / การให้คะแนน : 177 คน) 

 

 
 

ภาพประกอบ 40 แอปพลิเคชนั JOBBKK 
 

1. องคป์ระกอบงานกราฟิก (Element Of Design) 
 1.1 รูปร่าง (Shape) 

 

 
 

ภาพประกอบ 41 การใชรู้ปร่างใน JOBBKK 
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การใชรู้ปร่างใน JOBBKK เป็นการใชปุ้่ มในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา้กรอบมน และ
ใชส้ีแดงท าใหปุ้่ มมีความเด่นขึน้มา เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัในสิ่งที่ผูใ้ชจ้ะกดไปยังหนา้ต่อ 
ๆ ไป และใชปุ้่ มที่มีทรงกลม มีสญัลกัษณ ์> (มากกว่า) อยู่ขา้งใน  

1.2 ที่ว่าง (Space) 
 

 
 

ภาพประกอบ 42 การใชท้ี่ว่างใน JOBBKK 
 

การใชท้ี่ว่างใน JOBBKK ใชพ้ืน้หลังเป็นสีเทา มีการออกแบบที่มีการใชรู้ปภาพ
มาประกอบ ใชส้ญัลักษณ์ของแต่ละบริษัท มีการใชไ้อคอนและค าจ ากดัความของไอคอนเพื่อการ
ใชง้านที่ง่ายขึน้ ส่วนในหนา้รวมงานต่าง ๆ นัน้ มีการใชพ้ืน้ที่โดยแบ่งเป็นช่องๆ ท าใหแ้ยกงานของ 
แต่ละบริษัทไดด้ี  

1.3 สี (Color) 
 

 
 

ภาพประกอบ 43 การใชสี้ใน JOBBKK 
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การใชส้ีใน JOBBKK มีการใชส้ี 2 ชุดสี คือสีแดงและสีเทา สีแดงจะเป็นสีหลกัอยู่

ในส่วนที่เป็นสญัลกัษณข์องแอปพลิเคชนั และสีพืน้ต่าง ๆ ส่วนสีเทาจะเป็นสีพืน้หลัง น ามาตดักับ
สีแดงและสีขาว 

1.4 ตวัอกัษร (Font) 
 

 
 

ภาพประกอบ 44 การใชต้วัอกัษรใน JOBBKK 
 

การใช้ตัวอักษรใน JOBBKK มีการใช้ตัวอักษรหลักๆ ดังนี ้ ตัวอักษรแบบ 
Normal, Regular ประเภทตัวธรรมดา, Bold ประเภทตัวหนา, Light ประเภทตัวบางพิเศษ ส่วน
ลกัษณะของ ตวัอกัษรไทยนัน้จะใชต้วัอกัษรไทยแบบหวัตดั ดเูรียบง่ายใชก้บังานที่ดทูนัสมยั การใช้
ตวัหนงัสือแบบหวัตดัจะท าใหด้ทูนัสมยั ส่วนในเรื่องของการจดัวางตวัอกัษรนัน้จะเป็นการจดัแบบ
วางตวัอกัษรเสมอซา้ยเป็นส่วนใหญ่ ใชห้ลกั Hierarchy ในการจดัวางล าดบัความส าคญัเรียงจาก
บนไปล่าง โดยใชส้ีตัวหนังสือสีแดงเพื่อบ่งบอกถึงความส าคัญ และใชส้ีเทาตัวหนังสือบางเป็น
ความส าคญัรองลงมา 

2. องคป์ระกอบของปฏิสัมพันธด์้านการจัดวาง (Layout Interaction Element) 
2.1 การใชก้ล่องขอ้ความ 
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ภาพประกอบ 45 การใชก้ล่องขอ้ความใน JOBBKK 
 

JOBBKK ในหนา้ของคน้หางาน มีการใชก้ล่องรบัขอ้ความและกล่องรบัขอ้ความ
แบบบรรทดัเดียว 

2.2 การใชปุ้่ ม 
 

 
 

ภาพประกอบ 46 การใชปุ้่ มใน JOBBKK 
 

การใช้ปุ่ มใน JOBBKK เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เช่น เมื่อกดปุ่ มคน้หาในหน้าของ
คน้หางาน น าไปสู่หนา้รวบรวมงานที่ผูใ้ชต้อ้งการคน้หา เป็นการกดปุ่ มเพื่อเขา้ไปยงัอีกหนา้ ไม่ใช่
หนา้ต่างที่ซอ้นขึน้มา 
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2.3 กล่องแสดงรายการขอ้มลู 
 

 
 

ภาพประกอบ 47 กล่องแสดงรายการขอ้มลูใน JOBBKK 
 

มีการใช ้Dropdown list เช่น ในหัวข้อสาขาอาชีพ ท าให้ผูใ้ช้สามารถกดเลือก 
แยกตามหมวดหมู่อาชีพ โดยไม่ตอ้งพิมพ ์

2.4 System menu / navigation / step by step guide 
JOBBKK เมื่อเข้ามาถึงไม่มี step by step สอน ท าให้ผู ้ใช้มีความสับสน และ

ตอ้งลองกดใชด้ว้ยตัวเอง ส่วนการใชง้านของเมนูต่าง ๆ นั้นสามารถใชง้านไดด้ี มีการแบ่งหัวขอ้
หลกัไวใ้นหนา้แรกของแอปพลิเคชนั เมื่อกดจะไปยงัหนา้ต่าง ๆ 
 

ตอนท่ี 2 การออกแบบแอปพลเิคชันต้นแบบธุรกิจจดัหางานส าหรับผู้สูงอาย ุ
จากการวิเคราะห์แอปพลิเคชันธุรกิจจัดหางาน 5 อันดับแรกใน Play Store ได้น ามา

ออกแบบแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุได ้ดงันี ้
1. องคป์ระกอบงานกราฟิก (Element Of Design) 

1.1 รูปร่าง (Shape) 
จากการวิเคราะห์แอปพลิเคชันธุรกิจจัดหางาน ผู ้วิจัยได้เลือกใช้รูปทรง

สี่เหลี่ยมผืนผ้ากรอบมน เนื่องจากการใช้รูปทรงของปุ่ มกดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรอบมนท าให้
ผูใ้ชง้านเห็นไดช้ดัเจนและไม่ดแูข็งจนเกินไป 
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1.2 ที่ว่าง (Space) 
แอปพลิเคชนัตน้แบบผูวิ้จยัเลือกใชท้ี่ว่างแบบสมมาตร และใชส้ีพืน้หลงัเป็นสี

ขาว เพราะจากการวิเคราะหท์ัง้ 5 แอปพลิเคชนัจัดหางาน มีการเลือกใชส้ีขาว และเทาเป็นพืน้หลัง
มีองคป์ระกอบนอ้ย เพื่อใหผู้ใ้ชง้านรูส้ึกสบายตาต่อการอ่าน ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชไ้อคอนและค าจ ากัด
ความของไอคอน เพื่อการใชง้านที่ง่ายขึน้ ส่วนในหนา้รวมงานตา่ง ๆ  นัน้ มีการใชพ้ืน้ที่โดยแบ่งเป็น
ช่องๆ ท าใหแ้ยกงานของแต่ละบริษัทไดด้ี 

1.3 สี (Color) 
ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชส้ีฟ้าเป็นสีหลกั และเลือกใชส้ีสม้เป็นสีรอง จากการวิเคราะห์

ทั้ง 5 แอปพลิเคชันนั้น พบว่ามีการใชส้ีโทนเย็น และใชคู้่สีที่มีความตรงกันข้าม และมีการใช้สี
ตัวอักษรสีด า เพื่อใหง้่ายต่อการอ่าน นอกจากนี ้สีฟ้าเป็นสีที่ถูกใช้มากที่สุดในแง่ของการสรา้ง     
แบรนด ์และ Logo เช่น IBM, DTAC, ธนาคารกรุงเทพ สีน ้าเงินแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ 
ความส าเร็จ ความปลอดภัย น่าไวว้างใจ จึงเป็นเหตุผลว่าท าไมถึงเป็นสีที่ถูกใชเ้ยอะที่สุด เพราะ
บริษัทตอ้งน าเสนอความน่าเชื่อถือต่อผูบ้ริโภค และเลือกใชส้ีสม้เป็นสีรอง ซึ่งเป็นสีคู่ตรงขา้มกบัสี
ฟ้า เพื่อสรา้งความแตกต่างและง่ายต่อการดสู าหรบัผูส้งูอายุที่ไดเ้ขา้มาใชง้านแอปพลิเคชนั 

1.4 ตวัอกัษร (Font) 
ผูวิ้จัยได้เลือกใชต้ัวอักษร TH Sarabun PSK เนื่องจากเป็นตัวอักษรที่มีหัว 

และจากงานวิจัยของรัตนโชติ เทียนมงคล (2560) ที่ได้วิจัยเรื่องการศึกษาลักษณะฟอนต์ที่
เหมาะสมต่อประจกัษ์ภาพส าหรบัผูส้งูวยัในบริบทตวัอกัษรไทยบนหนา้จอแท็บเล็ตคอมพิวเตอร ์ได้
พบว่า การระบุความถูกตอ้งของตัวพยญัชนะพบว่า ฟอนต ์TH Sarabun PSK อ่านผิดพลาดนอ้ย
ที่สดุ อยู่ที่ 4.56 คะแนน ดงันัน้ผูวิ้จยัจึงเลือกฟอนตท์ี่มีหวั และมีการใชต้วัอกัษรที่มีขนาดใหญ่ เพื่อ
สะดวกและง่ายต่อการมองเห็นของผูส้งูอายุที่มาใชง้านแอปพลิเคชนัตน้แบบ 

2. องคป์ระกอบของปฏิสมัพนัธด์า้นการจดัวาง (Layout Interaction Element) 
2.1 การใชก้ล่องขอ้ความ 

ผูวิ้จัยเลือกใชก้ล่องรบัขอ้ความบรรทัดเดียวมีการใชก้ล่องรบัขอ้ความแบบ
กล่องรบัขอ้ความบรรทดัเดียวเพื่อการกรอกขอ้มลู หรือขอ้ความที่ตอ้งการคน้หาไดอ้ย่างง่าย 

2.2 การใชปุ้่ ม 
การใชปุ้่ มของแอปพลิเคชนัตน้แบบนีเ้ป็นการกดเพื่อไปยงัหนา้ต่าง ๆ แบบขึน้

หนา้ใหม่ ท าใหง้่ายและไม่สบัสนต่อการใชง้าน 
2.3 กล่องแสดงรายการขอ้มลู 
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การใช้กล่องแสดงรายการขอ้มูลของแอปพลิเคชันตน้แบบนี ้ผูวิ้จัยเลือกใช ้
กล่องแสดงข้อมูลแบบ Dropdown list โดยสามารถเลือกกดขอ้มูลพืน้ฐานทั่วไปไดท้ันที โดยไม่
ตอ้งพิมพ ์หรือกรอกขอ้มลูในบางช่อง 

2.4 System menu / navigation / step by step guide 
แอปพลิเคชันต้นแบบนี้ผู ้วิจัยไดใ้ส่ step by step guide ไปยังหนา้แรกเมื่อ

เขา้สู่ระบบเขา้มา เพื่อเป็นการแนะน าวิธีการใชง้านแอปพลิเคชนัเบือ้งตน้ ท าใหผู้ส้งูอายุที่เขา้มาใช้
งานสามารถเรียนรูวิ้ธีการใชง้านขัน้ตน้ผ่านหนา้การแนะน าการใชง้านไดท้นัที 

 

 
 

ภาพประกอบ 48 แสดงการเขา้สู่แอปพลิเคชนั 
 

ในหนา้แรกเมื่อเปิดขึน้มาจะพบกับสัญลักษณ์ของแอปพลิเคชัน และเข้าสู่หน้าเข้าสู่
ระบบ โดยหนา้นีผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้สู่ระบบได ้3 ช่องทาง 

1. เขา้สู่ระบบดว้ย Facebook โดยระบบจะดึงขอ้มูลของผูใ้ชง้านมาจาก Facebook 
ท าใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใชง้านไดอ้ย่างง่าย 

2. เขา้สู่ระบบดว้ย Line ก็จะเขา้ถึงผูใ้ชง้านไดง้่ายหากผูใ้ชง้านมี Line อยู่แลว้ ก็จะ
สามารถเขา้สู่ระบบไดท้นัที  

3. เข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน ช่องทางนี ้หากผู้ใช้งานยังไม่เคยสมัครสมาชิก 
ผูใ้ชง้านตอ้งสมคัรสมาชิกก่อนจึงจะสามารถเขา้ใชง้านได ้

สามารถ 
เขา้สู่แอปพลิเคชนั
ได ้3 ช่องทาง 

เมื่อเปิด 
แอปพลิเคชนั 
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ภาพประกอบ 49 แสดงหน้า "ค้นหางาน" 
 

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย เข้ามาสู่หน้าการแนะน าการใช้งานแอปพลิเคชัน จะแสดง
ขัน้ตอนการคน้หางานใหก้ับผูใ้ช ้เมื่อท าความเขา้ใจเรียบรอ้ยแลว้ ผูใ้ชจ้ะพบกบัหนา้คน้หางานได้
ทันที การออกแบบหน้า “ค้นหางาน” เมื่อเขา้มาถึงจะสามารถค้นหางานได้ทันที เพียงแค่ระบุ
ต าแหน่งงาน หรือชื่อบริษัทที่ผูใ้ชง้านสนใจ และกดคน้หา หรือจะระบุต าบล/อ าเภอ หรือจังหวัด 
เพื่อระบุพิกัด สถานที่ ที่ผูใ้ชง้านตอ้งการ และกดปุ่ มคน้หา โดยปุ่ มคน้หานั้นจะออกแบบเป็นปุ่ ม
สี่เหลี่ยมผืนผา้กรอบมน และใชส้ีฟ้า เพื่อบ่งบอกถึงลกัษณะของปุ่ มที่สามารถกดได ้และยงัมีแถบ
เมนูดา้นล่างซึ่งจะประกอบไปดว้ยสัญลักษณ์ไอคอน และตัวหนังสือ และสีสม้ที่เป็นคู่สีตรงขา้ม
ของสฟ้ีาเพื่อบ่งบอกใหผู้ใ้ชง้านไดท้ราบว่าผูใ้ชก้ าลงัใชง้านอยู่ที่หนา้ใดในแอปพลิเคชนั  
 

สี่เหลี่ยมผนืผา้ 
กรอบมน สีฟ้า 
แสดงลกัษณะของ
ปุ่ มที่กดได ้

ไอคอนสีสม้บ่งบอก
ผูใ้ชว่้าก าลงัใชง้าน 
อยู่ในหนา้ใด 
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ภาพประกอบ 50 แสดงหนา้ "งานของฉัน" และ “แจง้เตือน” 
 
หนา้ “งานของฉัน” เป็นหนา้ที่ผูใ้ชก้ดถูกใจงานที่เลือกไว ้และสามารถกลบัมาดไูดอี้กครัง้ 

โดยหน้านี ้จะประกอบไปด้วยรูปสัญลักษณ์ของบริษัท ต าแหน่งงาน ชื่อบริษัท เงินเดือน และ
จงัหวดัของบริษัทที่เปิดรบัสมคัร และจะมีปุ่ มกด “สมคัรทนัที” ผูใ้ชง้านสามารถกดเขา้ไปเพื่อสมคัร
งานในต าแหน่งนัน้ ๆ ไดท้นัที 

ในหนา้ “แจง้เตือน” เป็นหนา้ที่จะอพัเดทบริษัทต่าง ๆ  ที่เปิดรบัสมคัรงาน โดยจะประกอบ
ไปดว้ยรูปสญัลกัษณข์องบริษัท จ านวนต าแหน่งงานที่เปิดรบั และการส่งถึงผูใ้ชง้าน 
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ภาพประกอบ 51 แสดงหนา้ "โปรไฟล"์ 
 

หน้า “โปรไฟล์” มีให้กดเลือกโปรไฟล์ของฉัน ซึ่งผู ้ใช้งานสามารถไปกรอกขอ้มูลของ
ตนเองไวไ้ด ้เมื่อกดสมัครงานสามารถดึงขอ้มลูจากโปรไฟลข์องฉันไปใชส้มัครงานไดท้ันที หรือถ้า
ผูใ้ชง้านไม่ประสงคท์ี่จะกรอกขอ้มลูดว้ยตนเอง ก็สามารถเขา้ไปอปัโหลดเรซูเม่ของผูใ้ชง้านได้ 

 
ตอนท่ี 3 การสอบถามความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมลูและวิเคราะหผ์ล 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ชี่ยวชาญ 
การประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูสู้งอายุ

อนัเป็นเครื่องมือในการใชศ้ึกษาคน้ควา้ในครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาแบบสอบถามเพื่อใหผู้เ้ชี่ยวชาญ
ดา้นเนือ้หาและ ดา้นการออกแบบ จ านวน 3 คน ไดแ้ก่  

1. คณุสชุาต นกกระจิบ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ 
2. คณุพธู พิมพร์ะเบียบ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ 
3. คณุทิพวลัย ์นิลพนัธ ์ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา  

แบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลทั่วไป และ 2) แบบสอบถาม
ดา้นประสิทธิภาพ โดยในตอนที่ 2 แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นสมรรถนะในการใชง้าน, 2) 
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ดา้นสุนทรียะในการออกแบบ และ 3) ด้านเนือ้หา โดยสามารถดูรูปแบบของแบบสอบถามได้ที่
ภาคผนวกของงานวิจยัและพฒันาในครัง้นี ้ 

ผูวิ้จัยไดท้ าการรวบรวมผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจ
จดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุ จากแบบสอบถามของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดมีสญัลกัษณท์ี่ใช้
ในการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

n แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
x ̅ แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิ เคชันต้นแบบโดย

แบบสอบถามของผูเ้ชี่ยวชาญในตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป ไดผ้ลออกมาดงันี ้
 

ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของผูเ้ชีย่วชาญ จ าแนกตามตวัแปรเพศ (n = 3) 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

25 ปี 1 33.3 

35 ปี 1 33.3 

36 ปี 1 33.3 

รวม 3 100.0 

 
จากตาราง 2 ผูเ้ชี่ยวชาญมีอายุ 25 ปี จ านวน 1 คน, อายุ 35 ปี จ านวน 1 คน และอายุ 

36 ปี จ านวน 1 คน โดยมีอายุเฉล่ียรวม (x)̅ 32 ปี 
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ตาราง 3 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของผูเ้ชีย่วชาญ จ าแนกตามตวัแปรระดบัการศึกษา
สงูสดุ (n = 3) 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 2 66.6 

ปริญญาโท 1 33.3 

รวม 3 100.0 

 
จากตาราง 3 ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่วุฒิปริญญาตรี คิดเป็น  

รอ้ยละ 66.6 และวฒุิปริญญาโท คิดเป็นรอ้ยละ 33.3 ตามล าดบั 
การวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางาน

ส าหรับผู ้สูงอายุโดยแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญในตอนที่  2 โดยก าหนดค่าคะแนนเฉลี่ย
ความเห็นดว้ย (x)̅ ไวด้งันี ้

คะแนน  4.21 - 5.00    ความพึงพอใจอยู่ในระดบั    มากที่สดุ 
คะแนน  3.41 - 4.20    ความพึงพอใจอยู่ในระดบั    มาก 
คะแนน  2.61 - 3.40    ความพึงพอใจอยู่ในระดบั    ปานกลาง 
คะแนน  1.81 - 2.60    ความพึงพอใจอยู่ในระดบั    นอ้ย 
คะแนน  1.00 - 1.80    ความพึงพอใจอยู่ในระดบั    นอ้ยที่สดุ 

ตอนที่ 2 แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นสมรรถนะในการใชง้าน, 2. ดา้นสุนทรียะใน
การออกแบบ และ 3. ดา้นเนือ้หาดงันี ้
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ตาราง 4 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการประเมินประสทิธิภาพดา้น
สมรรถนะการใชง้านโดยผูเ้ชี่ยวชาญ (n = 3) 

 

ด้านสมรรถนะการใช้งาน 
แอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจ

จัดหางาน “Job Care” 

จ านวน และร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

x̅ S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

อันดับ 

1. มีรูปแบบตวัอกัษร (ฟอนต)์ ที่
อ่านง่าย 

2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สดุ 1 

2. มีตวัอกัษรที่มีขนาดใหญ่
ชดัเจน 

1 2 0 0 0 4.33 0.57 มากที่สดุ 1 

3. ปริมาณตัวอกัษรที่พอดีต่อหนึ่ง
หนา้ 

1 2 0 0 0 4.33 0.57 มากที่สดุ 1 

4. มีการจัดล าดบัการอ่านที่
ชดัเจน 

1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 2 

5. มีการใชปุ้่ มที่มองเห็นง่าย 3 0 0 0 0 5.00 0 มากที่สดุ 1 

6. มีการออกแบบปุ่ มที่มีขนาด
ใหญ่พอดี 

2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สดุ 1 

7. มีปริมาณปุ่ มที่พอดีต่อหนึ่ง
หนา้ 

3 0 0 0 0 5.00 0 มากที่สดุ 1 

8. มีการจัดล าดบัความส าคญั
ของปุ่ มที่ชดัเจน 

2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สดุ 1 

9. มีการใช้ไอคอนที่เขา้ใจง่าย 1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 2 

10. มีการใชข้นาดของไอคอนที่
พอดีต่อหนึ่งปุ่ ม 

2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สดุ 1 

11. มีการใชสี้ที่แยกแยะไดง้่าย 2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สดุ 1 

12. มีการใชค้ าที่เขา้ใจไดง้่าย 1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 2 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ด้านสมรรถนะการใช้งาน 
แอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจ

จัดหางาน “Job Care” 

จ านวน และร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

x̅ S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

อันดับ 

13. มีการระบุหนา้การใชง้าน
อย่างชดัเจน 

1 2 0 0 0 4.33 0.57 มากที่สดุ 1 

14. มีการแสดงผลปุ่ มเพื่อเปล่ียน
หนา้อย่างชัดเจน 

1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 2 

 ภาพรวม 
 

4.45 0.47 
มาก
ท่ีสุด 

 

 
จากตาราง 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพดา้นสมรรถนะการใชง้านโดยผูเ้ชี่ยวชาญของ

แอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางานส าหรบัผูสู้งอายุชีใ้หเ้ห็นว่าผู ้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจใน
ระดบัมากที่สดุกบัประสิทธิภาพดา้นสมรรถนะการใชง้านของแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางาน
ส าหรบัผูส้งูอายุ โดยผูเ้ชี่ยวชาญทัง้สามคนเห็นดว้ยกบัประสิทธิภาพดา้นสมรรถนะการใชง้านโดย
มีความเห็นแตกต่างการจดัล าดบัการอ่านที่ชัดเจน แอปพลิเคชันตน้แบบมีการใชไ้อคอนที่เขา้ใจ
ง่าย การใช้ค  าที่เขา้ใจไดง้่าย และแอปพลิเคชันตน้แบบมีการแสดงผลปุ่ มเพื่อเปลี่ยนหนา้อย่าง
ชดัเจน  

ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสมรรถนะในการใชง้านสรุปไดด้งันี ้ 
1. ควรใชค้  าที่เขา้ใจง่ายกว่านี ้เช่น โปรไฟล ์ควรจะเป็น ฉัน ส่วนตวัหรือขอ้มลูคณุ  
2. การใชต้วัอกัษรสีเทาและบางบนพืน้หลงัสีขาว ตอ้งระวงัการใชง้านกลางแจง้ หรือ

ที่ ๆ มีแสงสว่างมาก หรือโทรศพัทรุ่์นที่หนา้จอไม่ดีจะท าใหม้องไม่เห็น คน้หางานไม่มี filter ให ้ท า
ใหค้น้หายาก สถานะการสมัครไม่มีบอกว่าอยู่ในขั้นตอนไหน ควรมีบอกเพราะผูใ้ชง้านจะไดรู้ว่้า
ตวัเองสมคัรส าเร็จ 
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ตาราง 5 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการประเมินประสทิธิภาพดา้น
สนุทรียะในการออกแบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ (n=3) 

 

ด้านสุนทรียะในการออกแบบ 
แอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหา

งาน “Job Care” 

จ านวน และร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

x̅ S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

อันดับ 

15. มีรูปแบบตวัอกัษร (ฟอนต)์ ที่
สวยงามเหมาะสม 

2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สดุ 1 

16. มีตวัอกัษรที่มีขนาดที่เหมาะสม 1 2 0 0 0 4.33 0.57 มากที่สดุ 1 

17. มีการใชสี้บนตวัอกัษรที่สวยงาม
เหมาะสม 

1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 2 

18. มีที่ว่างระหว่างตัวอกัษรที่
เหมาะสม 

1 0 2 0 0 3.67 1.15 มาก 2 

19. มีการใชรู้ปทรงของปุ่ มที่สวยงาม
เหมาะสม 

2 0 1 0 0 4.33 1.15 มากที่สดุ 1 

20. มีขนาดปุ่ มที่มีขนาดเหมาะสม 1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 2 

22. มีการใชรู้ปแบบไอคอนที่สวยงาม
เหมาะสม 

1 2 0 0 0 4.33 0.57 มากที่สดุ 1 

23. มีการออกแบบโดยรวมที่ลงตวั
สวยงามเหมาะสม 

2 1 0 0 0 4.67 0.57 มากที่สดุ 1 

 ภาพรวม  4.25 0.72 มากท่ีสุด  

 
จากตาราง 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพดา้นสุนทรียะในการออกแบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ

ของแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุชีใ้หเ้ห็นว่าผูเ้ชี่ยวชาญมีความพึงพอใจ
มากที่สุดกับประสิทธิภาพดา้นสุนทรียะในการออกแบบของแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางาน
ส าหรับผู ้สูงอายุ โดยมีความเห็นแตกต่างในเรื่อง มีการใช้สีบนตัวอักษรที่สวยงามเหมาะสม             
มีขนาดปุ่ มที่มีขนาดเหมาะสม และมีการใชรู้ปแบบไอคอนที่สวยงามเหมาะสม  

ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสนุทรียะในการออกแบบสรุปไดด้งันี ้ 
1. สญัลักษณ์ของแอปพลิเคชนัตน้แบบยังไม่ส่ือสารหรือเกี่ยวขอ้งว่าเป็นแอปพลิเค

ชนัส าหรบัผูส้งูอายุ เช่น การมีแว่นตาผูส้งูอายุ การใชไ้มเ้ทา้ แทนตวัอกัษร  
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2. สัญลักษณ์ของแอปพลิเคชันควรมีค าสโลแกนภาษาไทยก ากับหรือควรมี
ภาพประกอบ เพื่อบ่งบอกว่าแอปพลิเคชนันีเ้หมาะกบัใคร  

3. หนา้เขา้สู่ระบบควรมีรายละเอียดมากกว่านี ้วิธีการเขา้สู่ระบบของแต่ละแบบควร
มีดว้ยหรือไม่ส าหรบัผูส้งูอายุ 

4. หน้าค าแนะน าการใช้งานควรจัดองค์ประกอบใหม่ให้น่าสนใจ  แสดงสีและ
สญัลกัษณท์ี่ชดัเจน เพื่อง่ายต่อการจดจ า  

5. ควรใชค้  าที่นุ่มนวลและเป็นกนัเองเหมือนลกูหลานแนะน า 
6. ไอคอนโดยรวม ดูไปในทางเดียวกัน ยกเวน้ งานของฉัน เนื่องจากทั้งหมดเ ป็น

ลายเสน้ หวัใจก็ควรจะเป็นลายเสน้เช่นเดียวกนั และปุ่ มหวัใจในที่นีน้่าจะหมายถึง bookmark กัน
ความสบัสนควรเปลี่ยนเป็นดาว หรือไม่ก็ตอ้งเปลี่ยนค าดา้นล่าง 

7. ส าหรบัผูส้งูอายุควรจะมีการแจง้เตือนเวลากดผิด 
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ตาราง 6 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการประเมินประสทิธิภาพดา้น
เนือ้หาโดยผูเ้ชีย่วชาญ (n=3) 
 

ด้านเน้ือหาแอปพลิเคชัน
ต้นแบบธุรกิจจัดหางาน “Job 

Care” 

จ านวน และร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

x̅ S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

อันดับ 

24. ขอ้มลูครบถว้นต่อการสมัคร
งาน 

1 1 0 1 0 3.67 1.52 มาก 2 

25. มีการแบ่งหมวดหมู่ของขอ้มูล
สมคัรงานชดัเจน 

1 0 1 1 0 3.33 1.15 ปานกลาง 3 

26. มีเนือ้หาที่เขา้ใจง่ายในแต่ละ
หนา้ 

1 0 2 0 0 3.67 1.15 มาก 2 

27. มีความเหมาะสมของปริมาณ
เนือ้หา 
ในแต่ละหนา้ 

1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 2 

28. มีการใชภ้าษาที่ง่ายต่อความ
เขา้ใจ 

1 1 1 0 0 4.00 1.00 มาก 2 

29. มีเนือ้หาเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

1 2 0 0 0 4.33 0.57 มากที่สดุ 1 

 ภาพรวม  3.83 1.09 มาก  

 
จากตาราง 6 ผลการประเมินประสิทธิภาพดา้นเนือ้หาโดยผูเ้ชี่ยวชาญของแอปพลิเคชัน

ต้นแบบธุรกิจจัดหางานส าหรับผู ้สูงอายุชี ้ให้เห็นว่าผู ้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจมากกับ
ประสิทธิภาพดา้นเนือ้หาของแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุ โดยมีความเห็น
แตกต่างในเรื่อง การแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูลสมัครงานมีความชัดเจน มีเนือ้หาที่เขา้ใจง่ายในแต่ละ
หนา้ และการใชภ้าษาที่ง่ายต่อความเขา้ใจ 

ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หาสรุปไดด้งันี ้ 
1. ควรแบ่งหมวดหมู่ของขอ้มลูสมคัรงานใหช้ดัเจนกว่านี ้ 
2. อาจจะใชภ้าษาที่เขา้ใจง่ายมากกว่านี ้เพื่อใหผู้ส้งูอายุเขา้ใจไดง้่ายขึน้ 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผูส้งูอายุ 
การประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูสู้งอายุ 

ผูวิ้จัยไดพ้ัฒนาแบบสอบถามเพื่อใหก้ลุ่มผูสู้งอายุไดป้ระเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชัน
ตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุ  

แบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 1. ข้อมูลทั่วไป และ 2. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ โดยในตอนที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเนือ้หา, 2. ดา้นการออกแบบ
แอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางาน “Job Care” โดยสามารถดูรูปแบบของแบบสอบถามได้ที่
ภาคผนวกของงานวิจยัและพฒันาในครัง้นี ้ 

ผูวิ้จัยไดท้ าการรวบรวมผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจ
จัดหางานส าหรับผู ้สูงอายุ โดยแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

n แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
x ̅ แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางาน
ส าหรบัผูส้งูอายุโดยแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในตอนที่ 1. ขอ้มลูทั่วไป ไดผ้ลออกมาดงันี ้

 
ตาราง 7 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามตวัแปรเพศ (n = 100) 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 47 47 

หญิง 53 53 

รวม 100 100.0 

 
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศ

หญิงมีจ านวน 53 คน เพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53 และ รอ้ยละ 47 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามตวัแปรระดบัการศึกษา 
  (n = 100) 

 

การศกึษา จ านวน ร้อยละ 

ไม่ไดร้บัการศึกษา 1 1 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 3 3 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 14 14 

อนุปริญญา/ ปวส. 17 17 

ปริญญาตร ี 51 71 

สงูกว่าปริญญาตร ี 14 14 

รวม 100 100.0 

 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี

จ านวน 51 คน ระดับอนุปริญญา/ ปวส. จ านวน 17 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
จ านวน 14 คน ระดับสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 14 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 3 คน 
และไม่ไดร้บัการศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51 รอ้ยละ 17 รอ้ยละ 14 รอ้ยละ 14 รอ้ยละ 3 
และรอ้ยละ 1 ตามล าดบั 

 
ตาราง 9 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามอายุ (n = 100) 
 

การศกึษา จ านวน ร้อยละ 

อายุ 50 ปี 3 3 

อายุ 51 ปี 4 4 

อายุ 52 ปี 3 3 

อายุ 53 ปี 10 10 

อายุ 54 ปี 12 12 

อายุ 55 ปี 21 21 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

การศกึษา จ านวน ร้อยละ 

อายุ 56 ปี 10 10 

อายุ 57 ปี 11 11 

อายุ 58 ปี 9 9 

อายุ 59 ปี 7 7 

อายุ 60 ปี 2 2 

อายุ 61 ปี 4 4 

อายุ 64 ปี 3 3 

อายุ 65 ปี 1 1 

รวม 100 100.0 

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุ 55 ปี ตอบแบบสอบถามมาก

ที่สุด จ านวน 21 คน อายุ 54 ปี จ านวน 12 คน อายุ 57 ปี จ านวน 11 คน อายุ 53 ปี และ อายุ 56 
ปี จ านวน 10 คน อายุ 58 ปี จ านวน 9 คน อายุ 59 ปี จ านวน 7 คน อายุ 51 ปี และ อายุ 61 ปี 
จ านวน 4 คน อายุ 50 ปี อายุ 52 ปี และ อายุ 64 ปี จ านวน 3 คน อายุ 60 ปี จ านวน 2 คน และ
อายุ 65 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21 รอ้ยละ 12 รอ้ยละ 11 รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 9 
รอ้ยละ รอ้ยละ 7 รอ้ยละ 4 รอ้ยละ 4 รอ้ยละ 3 รอ้ยละ 3 รอ้ยละ 3 รอ้ยละ 2 รอ้ยละ 1 ตามล าดบั 

 
ตาราง 10 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามความตอ้งการท างาน

หรือไม ่เมื่อเขา้สู่วยัเกษียณ (n = 100) 
 

เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ ท่านมีความ
ต้องการท างานหรือไม ่

จ านวน ร้อยละ 

ตอ้งการ 77 77 

ไม่ตอ้งการ 23 23 

รวม 100 100.0 
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จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการท างาน จ านวน 77 คน 
และไม่ตอ้งการท างาน จ านวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77 และรอ้ยละ 23 ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางาน
ส าหรบัผูส้งูอายุโดยแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในตอนที่ 2. แบบสอบถามดา้นความพึงพอใจ 

โดยก าหนดค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ (x)̅ ไวด้งันี ้
คะแนน 4.21-5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดบั มากที่สดุ 
คะแนน 3.41-4.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดบั มาก 
คะแนน 2.61-3.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดบั ปานกลาง 
คะแนน 1.81-2.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดบั นอ้ย 
คะแนน 1.00-1.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดบั ไม่พึงพอใจ 

ตอนที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเนือ้หา, 2) ดา้นการออกแบบแอปพลิเคชัน
ตน้แบบธุรกิจจดัหางาน “Job Care” ไดผ้ลออกมาดงันี ้
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ตาราง 11 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูความพึงพอใจดา้น
เนือ้หาของกลุ่มตวัอย่าง (n = 100) 

 

ด้านเน้ือหา 
แอปพลิเคชันต้นแบบ
ธุรกิจจัดหางาน “Job 

Care” 

จ านวน และร้อยละของระดับความเห็นด้วย 

พึงพอใจ
มากท่ีสุด 

พึง
พอใจ
มาก 

พึงพอใจ
ปานกลาง 

พึง
พอใจ
น้อย 

ไม่พึง
พอใจ x ̅ S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

อันดับ 

1. ขอ้มลูครบถ้วนต่อการ
สมคัรงาน 

38 37 19 6 0 4.07 0.90 มาก 4 

2. มีการแบ่งหมวดหมู่ของ
ขอ้มลูสมคัรงานชดัเจน 

37 43 13 6 1 4.09 0.91 มาก 3 

3. มีความถูกตอ้งของเนือ้หา
ในแต่ละหนา้ 

38 38 17 6 1 4.06 0.94 มาก 5 

4. ความเหมาะสมของ
ปริมาณเนือ้หาในแต่ละหนา้ 

40 35 19 6 0 4.09 0.91 มาก 3 

5. มีการใชภ้าษาที่ง่ายต่อ
ความเข้าใจ 

50 31 12 3 4 4.20 1.03 มาก 1 

6. เนือ้หาเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

43 34 17 4 2 4.12 0.96 มาก 2 

ภาพรวม 4.11 0.83 มาก  

 
จากตาราง 11 ผลการเก็บขอ้มูลความพึงพอใจดา้นเนือ้หาของกลุ่มตัวอย่างชีใ้หเ้ห็นว่า

กลุ่มตวัอย่างพึงพอใจในดา้นเนือ้หาในระดบั มาก x ̅= 4.11 และ S.D. = 0.81 โดยมีความพึงพอใจ 
5 อันดับความพึงพอใจสูงสุด ไดแ้ก่ อันดับที่ 1 มีการใชภ้าษาที่ง่ายต่อความเขา้ใจ โดย x ̅= 4.20 
และ S.D. = 1.03, อันดับที่  2 มีเนื ้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  โดย x ̅= 4.12 และ S.D. = 
0.96, อนัดบัที่ 3 สองหวัขอ้ไดแ้ก่ การแบ่งหมวดหมู่ของขอ้มูลสมคัรงานชดัเจน โดย x ̅= 4.09 และ 
S.D. = 0.91 และ มีความเหมาะสมของปริมาณเนือ้หาในแต่ละหน้า  โดย x ̅= 4.09 และ S.D. = 
0.91, อันดับที่ 4 มีข้อมูลในแอปพลิเคชันหางาน “Job Care” ครบถ้วนต่อการสมัครงาน โดย x ̅= 
4.07 และ S.D. = 0.90 และอันดบัที่ 5 มีความถูกตอ้งของเนือ้หาในแต่ละหนา้ โดย x ̅= 4.06 และ 
S.D. = 0.94 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มลูความพึงพอใจดา้นการ
ออกแบบแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางาน “Job Care” ของกลุ่มตวัอย่าง (n =100) 

 

ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน
ต้นแบบธุรกิจจัดหางาน “Job 

Care” 

จ านวน และร้อยละของระดับความเห็นด้วย 
พึงพอใจ
มาก
ท่ีสุด 

พึง
พอใจ
มาก 

พึงพอใจ
ปาน
กลาง 

พึง
พอใจ
น้อย 

ไม่พึง
พอใจ x̅ S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

อันดับ 

7. การใช้สีพืน้หลังเป็นสีขาวง่ายต่อ
การอ่าน 

56 24 13 4 3 4.26 1.03 มาก 2 

8. ขนาดของตวัอกัษรที่ใชใ้นแอป
พลิเคชนั ท าใหอ้่านง่าย และ
ชดัเจน 

37 36 17 7 3 3.97 1.04 มาก 10 

9. สีของตวัอกัษรและรูปแบบ
ตวัอกัษร (ฟอนต)์ ที่ใช ้ท าใหอ้่าน
ง่าย 

46 37 12 3 2 4.22 0.91 
มาก
ที่สดุ 

5 

10. การออกแบบกราฟิกหนา้จอมี
ความสวยงาม 

39 39 13 5 4 4.04 1.04 มาก 9 

11. ปุ่ มกดสีฟ้า รูปส่ีเหล่ียมกรอบ
มน มองเห็นชดั และง่ายต่อการกด 

51 26 19 3 1 4.23 0.93 
มาก
ที่สดุ 

4 

12. ปุ่ มกดสีฟ้า พรอ้มขอ้ความ ท า
ใหผู้ใ้ช้งานเขา้ใจไดง้่าย 

56 27 14 2 1 4.35 0.86 
มาก
ที่สดุ 

1 

13. ไอคอนสีสม้ดา้นล่าง ชัดเจน
และใชง้านง่าย 

53 25 17 3 2 4.24 0.97 
มาก
ที่สดุ 

3 

14. ผูใ้ชง้าน กดปุ่ มสีฟ้า หรือ
ไอคอนสีสม้ เขา้ใจไดช้ดัเจนถึง
เนือ้หาที่ปรากฏขึน้มา ตรงกับปุ่ ม
หรือไอคอนที่กด 

50 32 13 4 1 4.26 0.90 
มาก
ที่สดุ 

2 

15. เมื่อปรากฏกล่องขอ้ความ 
ผูใ้ชง้านเขา้ใจไดท้นัทีว่าตอ้งกด
เลือกขอ้มูล 

43 38 11 6 2 4.14 0.97 มาก 8 

16. เมื่อปรากฏกล่องขอ้ความ 
ผูใ้ชง้านเขา้ใจไดท้นัทีว่าตอ้งพิมพ์
ขอ้มลูใด 

46 33 16 3 2 4.18 0.94 มาก 6 



  80 

 
ตาราง 12 (ต่อ) 

 

ด้านการออกแบบแอป
พลิเคชันต้นแบบธุรกิจ
จัดหางาน “Job Care” 

จ านวน และร้อยละของระดับความเห็นด้วย 

พึงพอใจ
มากท่ีสุด 

พึง
พอใจ
มาก 

พึงพอใจ
ปานกลาง 

พึง
พอใจ
น้อย 

ไม่พึง
พอใจ x̅ S.D. 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

อันดับ 

17. ภาพรวมการใช้งานแอป
พลิเคชนัหางาน “Job Care” 
ง่ายต่อการใชง้าน 

46 32 17 2 3 4.16 0.98 มาก 7 

ภาพรวม 4.19 0.83 มาก  

 
จากตาราง 12 ผลการเก็บขอ้มูลความพึงพอใจดา้นการออกแบบแอปพลิเคชันตน้แบบ

ธุรกิจจัดหางาน “Job Care” ของกลุ่มตัวอย่างชี ้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในด้านการ
ออกแบบแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจดัหางาน “Job Care” ในระดับ มาก x ̅= 4.19 และ S.D. = 
0.83 โดยมีความพึงพอใจ 5 อันดับความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ อันดับที่  1 ปุ่ มกดสีฟ้า พร้อม

ขอ้ความ ท าใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจไดง้่าย โดย x ̅= 4.35 และ S.D. = 0.86 อันดับที่ 2 สองหัวขอ้ไดแ้ก่  
ผูใ้ช้งาน กดปุ่ มสีฟ้า หรือไอคอนสีสม้ เขา้ใจไดช้ัดเจนถึงเนือ้หาที่ปรากฏขึน้มา ตรงกับปุ่ มหรือ
ไอคอนที่กด โดย x ̅= 4.26 และ S.D. = 0.90 และ การใชส้ีพืน้หลังเป็นสีขาวง่ายต่อการอ่าน โดย   
x ̅= 4.26 และ S.D. = 0.90 อันดับที่ 3 ไอคอนสีสม้ดา้นล่าง ชัดเจนและใชง้านง่าย โดย x ̅= 4.24 
และ S.D. = 0.97 อนัดับที่ 4 ปุ่ มกดสีฟ้า รูปสี่เหลี่ยมกรอบมน มองเห็นชดั และง่ายต่อการกด โดย  
x ̅= 4.23 และ S.D. = 0.93 อันดับที่ 5 สีของตัวอักษรและรูปแบบของตัวอักษร (ฟอนต์) ที่ใชใ้น
แอปพลิเคชนั ท าใหอ่้านง่าย และชดัเจน โดย x ̅= 4.22 และ S.D. = 0.91 ตามล าดับ และมีความ
พึงพอใจ 5 อันดับความพึงพอใจนอ้ยที่สดุ ไดแ้ก่ อันดับที่ 10 มีขนาดของตวัอกัษรที่ใช ้ท าใหอ่้าน
ง่าย และชัดเจน โดย x ̅= 3.97 และ S.D. = 1.04 อันดับที่ 9 การออกแบบกราฟิกหนา้จอมีความ
สวยงาม โดย x ̅= 4.04 และ S.D. = 1.04 และมีการออกแบบโดยรวมที่ลงตัว โดย  x ̅= 3.71 และ 
S.D. = 1.15 อนัดบัที่ 8 เมื่อปรากฏกล่องขอ้ความ ผูใ้ชง้านเขา้ใจไดท้ันทีว่าตอ้งกดเลือกขอ้มลู x ̅= 

4.14 และ  S.D. = 0.97 อันดับที่  7 ภาพรวมการใช้งาน  ง่ายต่อการใช้งาน  x ̅= 4.16 และ            
S.D. = 0.98 และอนัดบัที่ 6 เมื่อปรากฏกล่องขอ้ความ ผูใ้ชง้านเขา้ใจไดท้ันทีว่าตอ้งพิมพข์อ้มลูใด               
x ̅= 4.18 และ  S.D. = 0.94 ตามล าดบั 
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ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากกลุ่มตวัอย่างสรุปไดด้งันี ้

1. ควรใหม้ีตวัอกัษรที่ใหญ่ขึน้ 
2. ควรระบุอตัราที่ตอ้งการรบัในแต่ละต าแหน่ง 
3. ควรเลือกใชค้  าง่ายๆ ไม่ยากจนเกินไป ช่วยใหผู้อ่้านสามารถอ่านและเขา้ใจได ้ 
4. การใชส้ีตวัอกัษรตรงแถบเมนูควรใชส้ีที่เห็นไดช้ดักว่านี ้

 
ตอนท่ี 4 การพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบจากผลการวิเคราะหค์ร้ังท่ี 2 

ผูวิ้จยัไดน้ าผลการวิเคราะห ์และขอ้เสนอแนะจากการท าแบบสอบถามจากผูเ้ชี่ยวชาญ
และกลุ่มตวัอย่าง มาพฒันาปรบัปรุงแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางานส าหรบัผูส้งูอายุเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชนัตน้แบบที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจ 

โดยข้อมูลที่ได้ในด้านของสิ่งที่ควรปรับปรุง ผู ้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาล าดบัขอ้ที่ไดร้บัผลความพึงพอใจนอ้ยที่สดุ ซึ่งสามารถล าดบัออกมาไดด้งันี ้

1. ขนาดของตวัอกัษรที่ใชใ้นแอปพลิเคชนั 
2. การจดัองคป์ระกอบใหน้่าสนใจ 
3. การปรากฏของกล่องขอ้ความ 
4. การใชค้  าที่เขา้ใจง่าย 

โดยผูวิ้จยั เล็งเห็นความเป็นไปไดท้ี่จะปรบัปรุงแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางานให้
สามารถตอบความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึน้ โดยสามารถสรุปรายละเอียดของการ
ปรบัปรุงแกไ้ขไดด้งันี ้ 

ผูวิ้จัยได้ปรับปรุงขนาดตัวอักษรที่ใชใ้นแอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางานส าหรับ
ผูส้งูอายุใหม้ีขนาดที่ใหญ่ขึน้จากเดิม โดยผูวิ้จยัท าการเพิ่มขนาดตวัอกัษรทัง้หมดอย่างละ 5 พอยต ์ 
เพื่อใหส้ามารถอ่านไดง้่ายขึน้ตามภาพประกอบที่ 52 
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ภาพประกอบ 52 แอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุที่ไดร้บัการปรบัปรุงเรื่อง
ของตวัอกัษร 

 
ผูวิ้จยัไดป้รบัปรุงการจดัองคป์ระกอบใหน้่าสนใจบนหนา้จอในแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกจิ

จดัหางานส าหรบัผูสู้งอายุใหม้ีความสมดลุมากขึน้ โดยผูวิ้จัยไดท้ าการจดัวางใหม่ จากเดิมหนา้จอ
จะแสดงงานที่คน้หาทั้งหมด 3 งาน ผูวิ้จัยไดป้รบัปรุงแก้ไขใหห้นา้จอแสดงผลใหญ่ขึน้ ใหเ้ห็น 2 
งานเพื่อความสวยงามและง่ายต่อการอ่านของผู้ใช้งานมากยิ่งขึน้ตามภาพประกอบที่ 53 และ
จดัการล าดบัการอ่านใหอ่้านง่ายและชดัเจนมากยิ่งขึน้ตามภาพประกอบที่ 54 และ 55 
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ภาพประกอบ 53 แอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุที่ไดร้บัการปรบัปรุงเรื่อง
ของการจดัองคป์ระกอบใหน้่าสนใจ 

 

 
 

ภาพประกอบ 54 แอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุที่ไดร้บัการปรบัปรุงเรื่อง
ของการจดัองคป์ระกอบใหน้่าสนใจ 
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ภาพประกอบ 55 แอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุที่ไดร้บัการปรบัปรุงเรื่อง
ของการจดัองคป์ระกอบใหน้่าสนใจ 

 
ผูวิ้จยัไดป้รบัปรุงการปรากฏของกล่องขอ้ความ โดยมีการใชปุ้่ มตวัเลือกแบบปุ่ มเหลี่ยม 

(Checkbox) คือ เลือกไดม้ากกว่า 1 ตวัเลือก ในช่องพืน้ที่ท างาน สะดวกต่อการกรอกขอ้มลูโดยไม่
ตอ้งพิมพส์ามารถกดเลือกไดท้นัทีตามภาพประกอบที่ 56 

 

 
 

ภาพประกอบ 56 แอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุที่ไดร้บัการปรบัปรุงเรื่อง
การปรากฏของกล่องขอ้ความ 
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ผู้วิจัยได้ปรับปรุงค าให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ ้น และเป็นมิตรขึ ้น โดยผู้วิจัยท าการ
ปรบัปรุงค าใหม้ีความเป็นมิตร และท าใหส้ามารถเขา้ใจไดง้่ายขึน้ โดยผูวิ้จัยไดท้ าการไล่เรียงค า 
และประโยคทั้งหมดในแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางาน แล้วท าการตรวจสอบปรบัปรุงให้
สามารถเขา้ใจไดง้่ายขึน้ ดงัตารางที่ 13 

 
ตาราง 13 แอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกจิจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุที่ไดร้บัการปรบัปรุงค าใหส้ามารถ

เขา้ใจไดง้่ายขึน้ และเป็นมิตรขึน้ 
 

ค าและประโยคก่อนได้รับการปรับปรุง ค าและประโยคหลังได้รับการปรับปรุง 

กรอกขอ้มูลที่ตอ้งการคน้หา เช่น ต าแหน่งงาน หรือชื่อ
บริษัท 

พิมพข์อ้มลูที่ตอ้งการคน้หา ต าแหน่ง/ชื่อบริษัท 

กรอกพืน้ที่ หรือจงัหวัดที่ตอ้งการคน้หา เช่น เขต/อ าเภอ เลือกพืน้ที่ท างานโดยกดที่ช่องจะมีจังหวดัขึน้มาให้
ท่านเลือก 

คน้หางาน คน้หางานของฉัน 

งานของฉัน งานที่สนใจ 

สมคัรทนัที สมคัรงานนีท้นัที 
Choose File เลือกไฟล ์
เบอรติ์ดต่อ เบอรม์ือถือ 

 
ตอนท่ี 5 ผลการพัฒนาแผนธุรกิจ และโมเดลวเิคราะหอ์งคป์ระกอบธุรกิจ 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยข์องไทย     
ก็ได้ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงอายุ พร้อมการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ภาคเอกชนมีการจ้างงานผูสู้งอายุมากขึน้ ช่วยให้ผูสู้งอายุมีงานท า มีรายไดแ้ละ และเกิดความ
ภาคภูมิใจในคณุค่าของตนเองมากยิ่งขึน้ นอกจากนีผู้ส้งูอายุยังสามารถประกอบอาชีพและพึ่งพา
ตนเองได ้โดยผูส้งูอายุจ านวนไม่นอ้ยยงัมีศกัยภาพในการท างานไม่แพว้ยัแรงงาน อีกทัง้ยงัมีทกัษะ
ความช านาญ รวมถึงความรบัผิดชอบงานสูงในต าแหน่งงานและจ านวนชั่วโมงที่เหมาะสม ผูวิ้จัย
จึงเล็งเห็นแนวโนม้ช่องทางส าหรบัแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งุอายุ โดยผูวิ้จัย
ได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกโดยอาศัยการประเมินศักยภาพธุรกิจ  
(SWOT Analysis) ซึ่งเป็นการประเมินโดยดจูากปัจจยัดงัต่อไปนี ้ 

1. จุดแข็งทางธุรกิจ (Strengths)  
2. จุดอ่อนทางธุรกิจ (Weakness)  
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3. โอกาสทางธุรกิจ (Opportunities)  
4. อปุสรรคทางธุรกิจ (Threats)  

โดยมีรายระเอียดการประเมินดงันี ้
1. จุดแข็งทางธุรกิจ (Strengths)  

1.1 เป็นแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางานที่มีการออกแบบใหเ้หมาะสมกับ
ผูส้งูอายุ 

1.2 เป็นแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางานที่รวบรวมงานที่รบัเฉพาะผูสู้งอายุ
เท่านัน้ 

1.3 เป็นแอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางานที่ใช้งานง่ายเหมาะสมส าหรับ
ผูส้งูอายุ 

2. จุดอ่อนทางธุรกิจ (Weakness) 
2.1 เป็นแอปพลิเคชนัใหม่ ไม่เป็นที่รูจ้กั 
2.2 มีค่าใชจ้่ายสงูเพื่อใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนัและการดแูลระบบต่าง ๆ 

3. โอกาสทางธุรกิจ (Opportunities)  
3.1 ปัจจุบนัมีผูส้งูอายุเพิ่มมากขึน้ 
3.2 คู่แข่งธุรกิจแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางานส าหรบัผูส้งูอายุโดยเฉพาะ

ยงัมีไม่มาก 
3.3 รฐับาลและเอกชนสนับสนุนการจา้งงานผู้สูงอายุมากขึน้และจัดหางานให้

เหมาะสมกบัผูส้งูอายุ 
4. อปุสรรคทางธุรกิจ (Threats)  

4.1 การเขา้ถึงและการใชง้านแอปพลิเคชนัของผูส้งูอายุ 
 
โมเดลวิเคราะหอ์งคป์ระกอบธุรกิจ (Business Model Canvas)  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก โดยอาศัยการ
ประเมินศักยภาพธุรกิจ (SWOT Analysis) ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการพัฒนา Business 
Model Canvas โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. พันธมิตรของแอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางาน  ได้แก่ บริษัทต่าง ๆ ที่
ตอ้งการรบัผูส้งูอายุเขา้ท างาน 
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2. กิจกรรมหลกัของแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางาน ไดแ้ก่ เป็นช่องทางให้
ผูส้งูอายุไดเ้ขา้มาหางาน และบริษัทต่าง ๆ เขา้มาเปิดรบัสมคัรผูส้งูอายุเขา้ท างาน 

3. ทรพัยากรหลกัของแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางาน ไดแ้ก่ การออกแบบที่
เหมาะสมกบัผูส้งูอายุ 

4. คุณค่าสินคา้และบริการของแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจดัหางาน ไดแ้ก่ การ
เขา้ถึงระหว่างบริษัท และผูส้งูอายุ ผ่านแอปพลิเคชนัที่มีการออกแบบที่เหมาะสมกบัผูส้งูอายุ 

5. ความสัมพันธก์ับลูกคา้ของแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจดัหางาน ไดแ้ก่ รบัฟัง
ปัญหาการใชง้าน และปรบัปรุงการออกแบบใหเ้หมาะสมกับผูส้งูอายุมากยิ่งขึน้ 

6. ช่องทางเข้าถึงลูกค้าของแอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางาน ได้แก่ สื่อ
โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย 

7. กลุ่มลูกคา้ของแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางาน ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุที่มีอายุ 
50-65 ปี และบริษัทที่เปิดรบัสมคัรผูส้งูอายุเขา้ท างาน 

8. โครงสรา้งตน้ทุนของแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจดัหางาน ไดแ้ก่ ค่าออกแบบ 
ค่าพฒันาแอปพลิเคชนั ค่าท าการตลาด 

9. รายไดห้ลักของแอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางาน ไดแ้ก่ บริษัทที่เปิดรับ
สมคัรงานส าหรบัผูส้งูอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  88 

 
 

ภาพประกอบ 57 โมเดลวิเคราะหอ์งคป์ระกอบธุรกจิ (Business Model Canvas) ของ             
แอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกจิจดัหางาน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิเคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบั “การวิจยัและพฒันาแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหา

งานส าหรับผู ้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ผล
การศึกษาคน้ควา้ หลงัจากไดด้  าเนินงานการศึกษาคน้ควา้ สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปนี  ้

 
1. สรุปผลการศึกษาค้นคว้า  

ผลการศึกษาคน้ควา้การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางานส าหรบั
ผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานครในครัง้นี ้สามารถสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ออกมาไดด้งันี ้ 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัและพัฒนาครัง้นี ้ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุ เพศชาย และหญิง ที่มี
อายุ 50 ปี ขึ ้นไป ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่       
แอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานทีผู่วิ้จยัไดพ้ฒันาขึน้จากการศึกษาแอปพลิเคชนัจดัหางานที่มี
อยู่ในปัจจุบัน โดยใชท้ฤษฎีองคป์ระกอบงานกราฟิกในการวิเคราะห ์แอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจ
จดัหางานไดถู้กท าการประเมินประสิทธิภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ และผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นเนือ้หา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูทั่วไป และ 2) แบบสอบถามดา้นประสิทธิภาพ 
โดยในตอนที่ 2 แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นสมรรถนะในการใชง้าน 2) ดา้นสนุทรียะในการ
ออกแบบ และ 3. ดา้นเนือ้หา รวมค าถามทั้งสิน้ 29 ขอ้ และแบบสอบถามที่พฒันาขึน้เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางานส าหรบัผูสู้งอายุ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลทั่วไป และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยในตอนที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นเนือ้หา 2) ดา้นการออกแบบแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางาน “Job Care” รวม
ค าถามทัง้สิน้ 17 ขอ้ 

ขั้นตอนการวิจัย และพัฒนาประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและ
วิเคราะหแ์อปพลิเคชันจัดหางานใน Play Store ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบแอปพลิเคชันตน้แบบ
ธุรกิจจัดหางานส าหรบัผูสู้งอายุ ขั้นตอนที่ 3 การสอบถามความคิดเห็นเพื่อรวบรวมขอ้มูลและ
วิเคราะหผ์ล ขัน้ตอนที่ 4 การพัฒนาแอปพลิเคชนัตน้แบบจากการวิเคราะห์  และขัน้ตอนที่ 5 ผล
การพฒันาแผนธุรกิจ และโมเดลวิเคราะหอ์งคป์ระกอบธุรกิจ (Business Model Canvas)  

การวิเคราะหผ์ลขอ้มูล ใชก้ารค านวณหาค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อน ามาวิเคราะหห์าขอ้สรุปความตอ้งการแอป
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พลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางานส าหรบัผูสู้งอายุ และวิเคราะหห์าขอ้ควรปรบัปรุงส าหรบัการวิจัย 
และพฒันาในครัง้ถดัไป 

 
สรุปผลการวิเคราะหเ์พื่อตอบวัตถุประสงคข์องการวิจัยและพัฒนา 

วตัถุประสงคท์ี่ 1 เพื่อศึกษาและวิเคราะหแ์อปพลิเคชนัธุรกิจจดัหางานที่มีอยู่ใน Play 
Store เพื่อน าไปพัฒนาแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางานส าหรบัผูสู้งอายุ โดยผูวิ้จัยไดเ้ลือก
แอปพลิเคชันจัดหางานที่ติด 5 อันดับแรก ใน Play Store โดยวัดจากยอดการดาวนโ์หลดเพื่อใช้
งานและการใหค้ะแนนในแอปพลิเคชนั โดยใชท้ฤษฎีองคป์ระกอบงานกราฟิกมาใชใ้นการวิเคราะห ์
โดยแอปพลิเคชันที่เลือกมามีดังนี ้1) แอปพลิเคชัน Indeed  2) แอปพลิเคชัน Jora Job  3) แอป
พลิเคชนั JobThai  4) แอปพลิเคชนั JOBTOPGUN 5) แอปพลิเคชนั JOBBKK  

 

 
 

ภาพประกอบ 58 ผลการวิเคราะหแ์อปพลิเคชนัทัง้ 5 แอปพลิเคชนั 
 

จากผลการวิเคราะหท์ัง้ 5 แอปพลิเคชนั พบว่า ส่วนมากแอปพลิเคชันจะใชล้กัษณะของ
ปุ่ มเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมกรอบมน ใชท้ี่ว่างแบบสมมาตร การใชส้ีส่วนมากใชส้ี 2 ชุดสี คือสีคู่ตรง
ขา้ม ซึ่งเป็นสีที่แบ่งใหเ้ห็นไดช้ัดเจน ส่วนการใชต้ัวอักษรเนน้การใชต้วัอกัษรที่มีหัว ตัวหนา และมี
เพียงแอปพลิเคชนั JOBTOPGUN ที่ใชต้วัอกัษรมีขนาดใหญ่ เหมาะกบัผูส้งูอายุ 

 
วัตถุประสงค์ที่  2 ศึกษาความต้องการแอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางานส าหรับ

ผูสู้งอายุโดยผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางานส าหรบัผู ้สูงอายุ และ
น ามาทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างเพื่อเก็บขอ้มลูดา้นเนือ้หา และดา้นการออกแบบ 
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ภาพประกอบ 59 ผลความพึงพอใจจากผูส้งูอายุดา้นเนือ้หา 3 อนัดบัแรก 
 

โดยไดผ้ลจากกลุ่มตวัอย่างที่ท าแบบสอบถาม 100 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างพึงพอใจดา้น
เนื ้อหา 3 อันดับแรก ไดแ้ก่ อันดับที่ 1 มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเขา้ใจ อันดับที่ 2 มีเนื ้อหา
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อันดับที่ 3 สองหัวข้อไดแ้ก่ การแบ่งหมวดหมู่ของขอ้มูลสมัครงาน
ชดัเจน และมีความเหมาะสมของปริมาณเนือ้หาในแต่ละหนา้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 60 ผลการใหค้วามส าคญัจากผูส้งูอายุดา้นการออกแบบ 3 อนัดบัแรก 
 

กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในดา้นการออกแบบแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางาน “Job 
Care” 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ปุ่ มกดสีฟ้า พร้อมข้อความ ท าให้ผู ้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย     
อันดับที่ 2 ไดแ้ก่ ผูใ้ช้งานกดปุ่ มสีฟ้าหรือไอคอนสีสม้ เขา้ใจไดช้ัดเจนถึงเนื ้อหาที่ปรากฏขึน้มา   
ตรงกับปุ่ มหรือไอคอนที่กด และการใชส้ีพืน้หลังเป็นสีขาวง่ายต่อการอ่าน อันดบัที่ 3 ไอคอนสีสม้
ดา้นล่าง ชดัเจนและใชง้านง่าย 
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ผลการประเมินประสิทธิภาพแพลตฟอรม์ต้นแบบโดยผู้เช่ียวชาญ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านสมรรถนะการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญของ               

แอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางานส าหรบัผูสู้งอายุชีใ้หเ้ห็นว่าผูเ้ชี่ยวชาญให้ความส าคัญใน
ระดับมากที่สุดกับประสิทธิภาพดา้นสมรรถนะการใชง้านและดา้นสุนทรียะในการออกแบบของ
แอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูสู้งอายุ โดยมีขอ้เสนอแนะในการใชค้  าที่เขา้ใจง่าย
มากยิ่งขึน้และการจัดองค์ประกอบหน้าให้มีความน่าสนใจ ส่วนผลการประเมินประสิทธิภาพ    
ดา้นเนือ้หาผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคญัในระดบัมาก โดยมีขอ้เสนอแนะควรแบ่งหมวดหมู่ของขอ้มลู
สมคัรงานใหช้ดัเจน และการใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย 

 
วตัถุประสงคท์ี่ 3 พฒันาแอปพลิเคชนัตน้แบบเพื่อหางานส าหรบัผูส้งูอายุ 
 

 
 

ภาพประกอบ 61 Wireframe ของแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอาย ุ
 

ผลการวิจัยพบว่าแอปพลิเคชันธุรกิจจัดหางานที่มีอยู่ใน  Play Store นั้นส่วนมากจะใช้
ลักษณะของปุ่ มหรือกรอบขอ้ความที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมกรอบมน ใช้ที่ว่างแบบสมมาตร การใช้สี   
แอปพลิเคชันส่วนมากจะใชส้ีแบบ 2 ชุดสี คือ คู่สีตรงกนัขา้ม ซึ่งเป็นสีที่เห็นไดอ้ย่างชัดเจน และใช้
ตวัอกัษรที่มีหวัและเนน้ดว้ยตวัหนาโดยเลือกใชต้วัอกัษร TH Sarabun PSK สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ รตันโชติ เทียนมงคล (2560) ที่ศึกษาลกัษณะฟอนตท์ี่เหมาะสมต่อประจกัษ์ภาพส าหรบัผูสู้ง
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วัยในบริบทตัวอักษรไทยบนหน้าจอแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ พบว่า การระบุความถูกต้องของตัว
พยญัชนะพบว่า ฟอนต ์TH Sarabun PSK อ่านผิดพลาด นอ้ยที่สดุ  

เลือกใชก้ล่องรบัขอ้ความบรรทัดเดียวมีการใชก้ล่องรบัขอ้ความแบบกล่องรบัขอ้ความ
บรรทัดเดียว เพื่อการกรอกขอ้มูล หรือขอ้ความที่ตอ้งการคน้หาไดอ้ย่างง่าย เลือกใชก้ล่องแสดง
ขอ้มลูแบบ Dropdown list โดยสามารถเลือกกดขอ้มูลพืน้ฐานทั่วไปไดท้ันที โดยไม่ตอ้งพิมพ ์หรือ
กรอกขอ้มูลในบางช่อง ผูวิ้จัยไดใ้ส่ step by step guide ไปยงัหนา้แรกเมื่อเขา้สู่ระบบเขา้มา เพื่อ
เป็นการแนะน าวิธีการใชง้านแอปพลิเคชันเบือ้งตน้ ท าใหผู้สู้งอายุที่เขา้มาใชง้านสามารถเรียนรู้
วิธีการใชง้านขัน้ตน้ผ่านหนา้การแนะน าการใชง้านไดท้นัที 

จากการวิจยัของวิทยาลยัการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2561) ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการ
วิจัยการท าการตลาดกับกลุ่มผู ้สูงอายุภายในงาน “สื่อสารโดนใจ รุ่นใหญ่วัยสีเงิน” (Silver Age 
Content Marketing) พบว่าผูส้งูอายุนิยมใช ้LINE และ Facebook ติด 3 อนัดบัแรก ผูวิ้จยัจึงเลือก
การใชเ้ขา้สู่ระบบผ่าน Facebook และ Line 

 
สรุปผลการพัฒนาแผนธุรกิจ และโมเดลวิเคราะหอ์งคป์ระกอบธุรกิจ 

จากการวิเคราะหปั์จจยัแวดลอ้มภายในและภายนอกโดยอาศยัการประเมินศกัยภาพ
ทางธุรกิจ (SWOT Analysis) โดยสรุปออกมาเป็นโมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบธุรกิจ  (Business 
Model Canvas) ของแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุเพื่อใหง้า่ยต่อการเขา้ใจ
วิธีการท าการตลาดของแอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางานส าหรบัผู ้สูงอายุในการวิจัยและ
พฒันาในครัง้นี ้ดงันี ้

1. จุดแข็งทางธุรกิจ (Strengths) แอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางานส าหรับ
ผูสู้งอายุมีการออกแบบที่เหมาะสมง่ายต่อการใชง้าน และมีการรวบรวมการรบัสมัครงานส าหรบั
ผูส้งูอายุเท่านัน้ 

2. จุดอ่อนทางธุรกิจ (Weakness) เป็นแอปพลิเคชนัใหม่และยงัไม่เป็นที่รูจ้กั และ
มีค่าใชจ้่ายที่สงู เพื่อใชใ้นการดแูลและพฒันาระบบต่าง ๆ 

3. โอกาสทางธุรกิจ (Opportunities) ปัจจุบนัผูส้งูอายุมีเพิ่มมากขึน้จึงเกิดโอกาส
ทางธุรกิจที่เพิ่มขึน้และคู่แข่งในธุรกิจแอปพลิเคชนัจดัหางานส าหรบัผูส้งูอายุโดยเฉพาะยงัมีไม่มาก 
นอกจากนีร้ฐับาลและเอกชนสนบัสนุนการจา้งงานผูส้งูอายุและจดัหางานใหเ้หมาะสมกบัผูส้งูอายุ
มากยิ่งขึน้ 
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4. อุปสรรคทางธุรกิจ (Threats) การเข้าถึงและการใช้งานแอปพลิเคชันของ
ผูส้งูอายุ 

 
2. อภิปรายผลการศกึษาค้นควา้ 

ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง เรื่องความต้องการในการท างานของผูสู้งอายุ มีความ
ตอ้งการท างานหลังเกษียณอายุมีจ านวนมาก ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ของ
โนลส ์ที่ไดก้ล่าวถึงคุณลักษณะของการเรียนรูใ้นวัยผูใ้หญ่ จ านวน 5 ขอ้ และหนึ่งในนัน้กล่าวคือ 
ผูเ้รียนวยัผูใ้หญ่พรอ้มที่จะเรียนรูต้ามการเปลี่ยนแปลงของบทบาทใหม่ทางสงัคมหรือบทบาทของ
ชีวิต (ปิยะ ศักดิ์เจริญ, 2558) ทั้งนี ้แสดงใหเ้ห็นว่าปัจจุบันผูสู้งอายุยังคงมีความสามารถในการ
เรียนรูเ้พียงพอที่จะท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การพฒันาแอปพลิเคชนัตน้แบบธุรกิจจดัหางาน
ส าหรบัผู ้สูงอายุ จะเป็นเสมือนเครื่องมือที่เชื่อมโยงระหว่างผู ้ประกอบการและกลุ่มผู ้สูงอายุที่
ต้องการมีอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้สร้างคุณประโยชน์กับสังคม ช่วยให้ผู ้สูงอายุเกิดความ
ภาคภูมิใจในคณุค่าของตนเอง 

ผลการเลือกใชรู้ปแบบตัวอักษร TH Sarabun PSK พบว่ากลุ่มตัวอย่างใหค้วามส าคัญ
มากที่สดุ ในเรื่องสีของตวัอักษรและรูปแบบของตัวอกัษร (ฟอนต)์ ที่ใชใ้นแอปพลิเคชนั ท าใหอ่้าน
ง่ายและชดัเจน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ รตันโชติ เทียนมงคล (2560) ไดวิ้จัยเรื่องการศึกษา
ลกัษณะฟอนตท์ี่เหมาะสมต่อประจกัษ์ภาพส าหรบัผูสู้งวัยในบริบทตัวอกัษรไทยบนหนา้จอแท็บ
เล็ตคอมพิวเตอร ์การระบุความถูกต้องของตัวพยัญชนะพบว่า ฟอนต์ TH Sarabun PSK อ่าน
ผิดพลาดนอ้ยที่สดุ เพราะเป็นฟอนตท์ี่มีหวั ท าใหผู้ส้งูอายุอ่านไดง้่ายมากยิ่งขึน้  

ผลการศึกษาในดา้นการใชข้นาดตวัอกัษร 20 – 25 พอยต ์อยุ่ในอนัดบั 10 เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างใหค้วามส าคัญเรื่องขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในแอปพลิเคชัน ท าให้อ่านง่ายและชัดเจน 
ตอ้งการใหม้ีขนาดใหญ่มากขึน้กว่าเดิม ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมลอร ตนัหนั (2559) เรื่อง 
แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพทม์ือถือส าหรบัผูสู้งอายุ ซึ่งไดก้ล่าวว่าการออกแบบ
แอปพลิเคชนัส าหรบัผูส้งูอายุควรควรมีตวัอกัษรขนาดใหญ่  

ผลการศึกษาการใชปุ้่ มขนาด 50 พิกเซล พบว่ากลุ่มตัวอย่างใหค้ะแนนความส าคัญใน
เรื่องของปุ่ มกดสีฟ้า รูปสี่เหลี่ยมกรอบมน มองเห็นชัดและง่ายต่อการกด อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิชญพ์ล เกตชุยัโกศล (2558) ที่ไดศ้ึกษาขนาดของปุ่ มที่เหมาะสมในโม
บายแอปพลิเคชนัส าหรบัผูส้งูอายุ โดยการสรา้งเกมบนโมบาย   แอปพลิเคชนัใหผู้ส้งูอายุทดสอบ
การมองเห็นและการตอบสนอง และน าผลที่ไดจ้ากการทดสอบนัน้มาวิเคราะหแ์ละพัฒนาเพื่อหา
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ขนาดปุ่ มที่เหมาะสมต่อการใชง้านของผูส้งูอายุ โดยกล่าวว่า อายุ  มีผลต่อการออกแบบขนาดของ
ปุ่ ม ซึ่งขนาดของปุ่ มที่เหมาะสมส าหรบัผูส้งูอายุที่อายุนอ้ยกว่า 65 ปี คือ 50 พิกเซล 

ผลการศึกษาการใช้รูปร่างและรูปทรงของปุ่ มสี่เหลี่ยมขอบมน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
คะแนนเรื่องของการใชปุ้่ มกดสีฟ้า รูปสี่เหลี่ยมกรอบมน มองเห็นชดัและง่ายต่อการกด อยู่ในระดับ
มากซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ไววิทย ์จันทรวิ์เมลือง และวีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2561) ที่ศึกษา
ความสามารถในการใช้งานของผู้สูงอายุที่มีต่อขนาดและรูปร่างปุ่ มบนสมารท์โฟนเพื่อสร้าง
แบบจ าลองตรรกศาสตรค์ลมุเครือ ที่กล่าวว่า “ความง่าย ในการใชรู้ปร่างวงกลมจะดีที่สดุ ในผูใ้ช้
อายุนอ้ยกว่า 60 ปี ขณะที่รูปร่างสี่เหลีย่มจะเหมาะสมที่สดุในผูใ้ชอ้ายุ 60 ปีขึน้ไป”  
 
3. ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาคน้ควา้การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจัดหางานส าหรบั
ผูส้งูอายุในเขตกรุงเทพมหานครในครัง้นี ้ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะโดยสามารถแบ่งออกไดด้งันี ้

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย และพัฒนาไปใช้ 
ผลการวิจัยและพฒันาในครัง้นีช้ีใ้หเ้ห็นถึงความตอ้งการในการท างานของผูสู้งอายุ 

และความตอ้งการในดา้นเนือ้หา และการออกแบบแอปพลิเคชันตน้แบบธุรกิจจดัหางานส าหรบั
ผู ้สูงอายุโดยพิจารณาจากการให้ความส าคัญที่ผู ้สูงอายุมีหลังจากการทดสอบแอปพลิเคชัน
ตน้แบบ และแอปพลิเคชนัตน้แบบนีส้ามารถน าไปใชเ้ป็นตน้แบบในการออกแบบเครื่องมือการวิจยั
ในการวิจยั และพฒันาครัง้ต่อไปได ้

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรน าแอปพลิเคชนัตน้แบบที่จดัท าขึน้ใหก้ลุ่มตวัอย่างไดท้ดลองใชง้านจริง ๆ  เพื่อ

ลดความคลาดเคลื่อน และไดท้ราบถึงความตอ้งการใชง้านของกลุ่มตวัอย่างมากยิ่งขึน้ 
2. ควรเก็บขอ้มลูในดา้นของเนือ้หาของงานที่ผูส้งูอายุสนใจ เพื่อน าไปพัฒนาเนือ้หา

และแบ่งหมวดหมู่ของงานส าหรบัผูส้งูอายุ 
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